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`LI DIJÎ ODÎB’
DERGEHÊ JIYANEKE BÊ FAŞÎZIM E
Michel foucault
Wergêr E. Huseynî

‘

L

i Ewrupayê, di navbera salên
(1945- 1965) an

tendûristane

bo

de,

ramandinê,

rêçeke
şêweyekî

destnîşankirî bo gotara(xîtaba) siyasî, û sincine
(exlaqine) destnîşankirî bo yê rewşenbîr,
hatibûn peydakirin. Gerek, bivê nevê, mirov
peywendiyeke gur û germ li gel Marks girêbida,
û gerek nehişta ku ramanên wî mişext bibin û ji
Froyid (S.freud) bi dûr bikevin, gerek rêxistinên
delîlan bi rêzgirtineke pir bilind derman bikira.
Ev hersê merc di warê mijûlbûna mirovan de,
mijûlbûna bi nivîsandinê û bi gotina beşekî ji
rastiyê, çi li ser xwe û çi li ser serdema xwe be,
dihatin pejirandin.
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Pişt re pênc salên bi lez, xwîn germ, pênc salên ji kêfxweşî û mamikan, bi
ser de hatin. Li ser dergehên vê cîhana me, bê guman, Vêtinam wek yekemîn
kulma ku li bin guhê desthilatdariya damezirênkar diket, radiwestiya. Lê li vir, di
nav paşila me de û li ber çavên me, çi çêdibû? Tevliheviyek ji siyaseta şoreşgêrî
ya li dijî gemkirinê? Ceng jî li ser du eniyan dadayîye: Xwînmijiya komelayane
û gemkirina psîkolojane? Hilperikîn û hilkişandina Lîbîdo ya ku ji alî pevçûna di
nabera çînan de hatibû dirustkirin û amadekirin? Renge wisa be.
Ku çawan be jî, ev şirovekirina naskirî û dualî bûbû bahaneya ku bi alîkariya
wê bûyerên wan salan rondibûn.
Xewna ku, di navbera şerê cîhanê yê yekemîn û derçûna Faşîzmê de, bi
çelengiya xwe qatên otobî li Ewrupayê- li Elmanyaya Vîlham Rayş û li firansaya
suryalîzman, sermest kiribû, ew xewn vegeriya da ku ji nû ve pizota wê rastiyê
bi xwe, gur bike:
Marks û Froyid bi heman (bi eynî) gurbûnê hatibûn ronîkirin.
Lê ma bi rastî tişta ku çê bûbû ev bû? Ma bi rastî jî pirs bi vejandina projeya
otobî ya salên sihî ve, û vê carê di sewiyeta bikaranîna dîrokî de, girêdayîbû? Yan
jî bizavekê, berê xwe da berevajiya vê rewşê,
berê xwe da nakokî û pevçûnên siyasî yên ku qet nema li gel
nimûnedariya(nimûzec) ku rewişta Makisî biryar li ser dabû, digunciyan? Yan
jî berê xwe dan alî ezmûneya xwezayê û teknîkên wê yên ku nema bi Froyid ve
girêdayîbûn? Bê guman çend alên kevnar bilind bûbûn, lêbelê şer ji meydana xwe
hat guheztin û di çend herêmên nû de bi cih bû.
(Li dijî Odîb) yekemîn tişt, û berya her tiştî, berfirehiya meydana nixumandî,
eşkere dike. Lê ji vêya bêtir û ji vêya gelektir, pêktîne. Devavêtina pûtên pîrbûyî
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, tinazi û lîska bi Froyid re jî , vê berhemê tar û mar nakin. Di bingeha xwe de,
nav di me dide, me dehf dide ku em berê xwe bidin kûrahiyên dûr, pir dûr.
Xwendina (li dijî Odîb) wek ku çavkaniyeke teorî yî nû be, çewtî ye(ji xwe
hûn wê teoriya bi navûdeng a ku hergav li ser dipeyivin û wê radighînin me ,
dinasin: teoriya pir alî ya ku dê bi awakî reha, gelemper û sozdar be û bersiva her
tiştî bide, dibêjin ku (dê pir hewcedarî vê teoriyê be) bi taybetî di vê serdema ji
hevketî de, serdema psporiyê, serdema ku bê (hêvî) maye).
Gerek di nav vê xirecira tirsnak a ramanên nû û bîrûbaweriyên - têkperane
de: gerek em li (felsefeyê) negerin çinkî (LI dijî Odîb) ne peykelekî çirusonkî
ye. Di baweriya min de çêtirîn xwendin bo (Li dijî Odîb) ewe ku mirov bixwîne
û wek (hunerekê)li hember raweste, mebesta min bi hunerê ew hunera -wek
nimûne- ku di çeşnê (hunera Irosî) de ye. çunkî analîzkirina peywendiya arezûyê
bi realîtê re û bi (alava) kapîtalîzmê re, bersiva pirsên berhest pêşkêş dike, pirsên
ku guh didin çawatiya tiştan bêtir ku guh bidin jiboçiyetiya (sedemên) wan. çawan
arezû di gotarê(xîtabê) û di kirinê de, li tevlî ramanê(fikrê) dibe? çawan arezû
dikare û çawan dikare, bivê nevê, di hundirê çarçewa siyasetê de xebatê bike,
û di hundirê berdewamiya guhertina sistêma heyî(hunera Irosî- hunera teoriyêhunera siyasetê) de, çawan dikare bi hêztir bibe?
Li vir, hersê dijminên ku (li dijî Odîb) dixwaze li hemberî wan raweste,
derdiçin.
Sê dijminên ku di hêzdariya xwe de ne wek hev in, di metirsiya xwe de ji
hevûdû cihê ne, pirtûk jî bi alavine cihêreng şerê wan dike.
1-

Sofiyên siyasî, şoreşgêrên bêzar, terorîstên teoriyê, û ew kesên ku

dixwazin sistêma zelal a siyasetê û gotara siyasî biparêzin, û bîrokratiyên şoreşê
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û karmendên rastiyê.
23-

Teknîkzanên arezûya belengaz- psîkoloj û sîmyotîkzan- ên ku

dixwazin hemî rûdan û nîşnanan binivîsînin û dixwazin sistêma arezûyê ya piralî
di qanûna strûktûrê de û di psporiya dualî de, kurt bikin.
43- Dawî jî dijminê stratejî ye. Dijminê herî mezin e, ango Faşîzim e. Ne
hema tenê Faşîzima dîrokî ye: Faşîzima Hitler û Mosolînî ye- ya ku xweşik
dizanîbû dê çawan arezûya xelk û cemawerên xwe qezenc bike- Lê belê Faşîzma
ku di hundirê me de, ku di hundirê me tevan de bi cih bûye, û desthilatdariya
xwe li ser aqil û dan û stendina me ya rojane dike. Faşîzma ku ji bo bi destxistina
desthilatê, me sermest dike.
Pirtûka (Li dijî Odîb) pirtûka zanistiya exlaqî ye (bila herdû nivîskarên wê
li min negirin,). Yekemîn pirtûk e ku li Fransayê di vî warî de hatiye nivîsandin
û ji mêj ve me tiştekî wilo nadîtiye.(renge ji bo vê yekê jî, serkeftina wê di nav
xwendevanên taybetmend de, bi sînor nebû: Eger mirov li dijî Odîb be, tîpek ji
tîpên jiyanê ye, tîpek ji tîpên têramandin û jiyanê ye).
çawan gerek em karbikin da ku em nebin faşî, hetanî wexta (bi taybetî
hetanî wexta) ku em ji xwe bawer dikin ku, em xebatkarine şoreşgêr in? çawan
em dikarin aqil û hişê xwe, kirinên xwe, dilên xwe, û xweşiyên xwe ji Faşîzmê
rizgar bikin?
Nivîskarên sincî(exlaqî) yên Fileh (moralistes) di nav qermîçekên giyan de
li şopa laş digeriyan. lê Doloz û Gotarî pirê caran kêmtirîn şopên Faşîzmê di laş
de destnîşan dikin.
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Em dikarin bibêjin (piştî ku em silavên xwe, silavên pîrozbahiyeke biçûk,
pêşkêşî San Franswa Dosal bikin) ku pirtûka li dijî Odîb dergehê jiyaneke bê
Faşîzm e.
Ev huner: Hunera jiyana berevajî hemî formên Faşîzmê, faşîzma bi cî bûyî
û ya ku xwe amade dike da ku bi cî bibe, li gel çend prensîbên bingehîn ên ku ez
dê li jêr wan eşkere bikim, vê pirtûka giranbuha û bê mînak dikin rêber û alava
jiyana rojane:
_ Xebata siyasî ji hemî formên yekalî û piralî yên paranoyayê rizgar bikin.
_ Kirinê, ramanê, arezûyan bi, ji dayikbûyîn û bi linikhevdanîn û bi
jihevjihêkirinê, bi hêztir bikin.
_ Ji têrmên kevnar ên dîlîtiyê, yên nêgetîv (qanûn, sînor, xesandin, psporî û
valahî) yên ku her û her di ramana rojava de, wek formên desthilatê û wek şêweyên
têgihiştina realîtê bi pîrozmendî dihatin parastin, rizgar bibin. Pirhejmariyê û
nakokiyê û pozîtîviyê biparêzin , li dijî wekhevî û yekfikirînê rawestin.
_ Bila tu carî neyê bîra we ku, mirov, tişta ku ji bo wê şer dike çiqasî
bêkêr û kirêt be jî, gerek bêzar be ta bibe şoreşgêr. Peywendiya arezûyê bi
realîtê re bi xwe, xwedana hêzeke şoreşgêriyane ye (ne ku rev û bazdana ber bi
wekhevbûyînê de).
_ Tu carî ramanê (Fikrê) nexebitînin da ku hûn nirxê rastiyê bidin xebat û
karên xwe yên siyasî. Herwiha çalakiya siyasî bi kar neynin da ku hûn ramanekê
ji ramanan qels û lawaz bikin mîna ku bazar be. Xebata siyasî ji bo çesipandin û
rehdaçikandin û kûrkirina ramanê bi kar bînin.
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_ Tu carî

avakirina (mafê) takekesan (ferdan) wek ku felsefeyê

destnîşankiriye ji siyasetê nexwazin. Takekes (ferd) berhemê desthilatdariyê
ye. Pêdivî (wacib)jî (tunekirina forma takekesî ye). Gerek ne hema tenê komele
peywendiya jîndar a yekbûna takekesan be, lê belê gerek bibe xebatkara herdemîn
a tunekirina forma takekesî.
_ Bi evîna deshiladariyê sermest nebin.
Em dikarin ji wilo dûrtir herin û bibêjin ku Doloz û Gotarî pir kêm
ji desthilatdariyê hez dikin, hewl dane ku kirinên desthilatdariyê yên ku bi
gotara wan î taybetmend ve girêdayîye, bê alîgirî nîşan bidin. Pişt re rola lîsk
û xapandinên berfireh ên ku di hemî rûpelên pirtûkê de bi cî bûne, têt. Lewra
wergerandina pirtûkê ezmûneyeke (tecrûbeyeke) aloz e, pêdivîyî hêzdariyê ye.
Lê pirs ne hema bi wan xefk û dafên vedayî ve girêdayîye: Xefkên rewanbêjiyê
(belaxetê), û xapandinên ku cilê ji bin lingê xwendevanan dikişîne da ku agahdarî
lîskan nebin. Da ku di dawî de wan wek pişgirên doza dahêneran,qezenc bike:
Xapandinên Li dijî Odîb xapandinên tinaziyê ne: Bangên radestbûn û
qewirandinê çiqasî pir in, bangên ji dest avêtina pirtûkê piştî bi dû xwe de girtin
û asêkirina derî çiqasî pir in, gelek caran pirtûk me dehf dide gumana ku tenê ji
bo lîsk û pêkenînê ye, hetanî di wan mijarên bingehîn de jî wisa dixuye: wek , bi
peyketin û qewirandina hemî formên Faşîzmê, formên hêzdar ên ku me dorpêç
dikin û me dipelçiqînin hetanî formên bêkêr ên zordariya tal a jiyanên me yên
rojane.
* Ev deq cara pêşîn di kovara (Gencîneyên wêjeyî) de, di hejmara pêncan
a sala 1988an de, hetiye belavkirin.
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JI DÎMENÊN CENGA
MEZIN
Daneheva : Sebrî Botanî

Kuriko dîno
Kuriko dîno were were hêdî hêdî çem û çem e
Bila Xwedê xira bikê mala sultanê romê
bi ser de şahê ecem e
Were destê min keçikê bigre birevîne bibe Wanê
Soz û qerar min gotiye lo lo gidî
sax û mirî ez ya te me
Keçikê dînê dibên Ava Muradê lem û lem e
Xweşî û delaliya deşt û çiyayên Wanê
ji dilê min û te re sal û dem e
Sûndxwarî me cana minê tirsa romê
ji xwe re nekim bar û xem e
Û ez ê destê te nazikê bigrim birevînim
bibime Wanê, behişta bavê me Adem e.
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S

al sala 1947ê ye, bajar; bajarê Mûsilê ye, tax; taxa Şehbaz e, mal;
mala Selîmê silo ye.. Ew çend şevek bûn ji êvara xwedê ta derengî

şevê, Silêmanê Misto, Mecîdê Serhedî, Casimê Mişextî, Keleşê Bazo, Şahînê
Xito, Evdirehmanê Zerê, pîra bênav-pîra Bedlîsî- Dirbasê Wanê û jina xwe
Zelîxa Talo, li vê malê diciviyan û dabaşa kesên malbatên xwe, yên ko bê
ser û şûn winda bûbûn, dikirin. Û hem jî serpêhat û bihîstinên xwe , û yên
nasên xwe jî, bi xem û axîn û hahî felekê hahî, ji mela Sedîqê Şirnexî û mela
Şemseddîn re bas dikirin. Dako bi alîkariya Yonis Cewdet hakimê belediya
Mûsilê ko ew bi xwe jî xelkê Wanê ye û destê wî digihêje Îranê jî, belkî li
windabûyan bipirse. Herkesê carekê bihata vê civatê êdî çar ji xwe nedikir,
her car dihatê... Bi hezaran ên mîna van çarereşan di navbera salên 19141930 an de ji bakur, nemaze ji deverên Wan û Serhedê bazdabûn û berbi
başûr ve mişext bûbûn. Nîvek ji wan bi zigurdî û rahodeyî xwe gihandibûn
deverên Zaxo, Amêdî, Dohok û Mûsilê. Hejmarek nekêm ji wan pişikdarî di
cenga yekema cîhanî de kiribûn- seferberlik- çend kesek di nêv wan de hebûn
nemaze Kerîmê Xelîl û Silêmanê Misto bi hêsanî û şarezayî guhdarên xwe li
çiya û dol û geliyan digerandin. Geh dikenandin, geh digiryandin. Hiş û hewes
ji wan distandin, bi dabaşan ve dişidandin. Dabaşên tirs û lerzê, nalenala
birîndarên bê nan û derman, pirbûna rijk û spihan. Zêdebar dabaşa zor û zulm
û bê rehmî û bêbextiya dewleta romê, nemaze beramber gelê ermenî, cerg
û hinav li guhdaran diperitandin.. Silêmanê Misto bi rengekî rind û xweşik
dipeyivî, loma xelkê civatê wek ko di nêv bûyeran de bin..
Silêmanê Misto digot: Ne wijdan, ne fihetî û ne jî dîn û exlaq, wê demê
li nik dewleta romê nemabûn, lê ma kengî û di kî demê de ev xesletên baş li
nik wê hebûne?
Piştî hingê bi alîkariya mela Sedîqê Şirnaxî û mela Mihemedê Goyî
min çend şervanek dîtir nas kirin. Êdî ji hingê ve geh li vê malê, geh li wê
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çayxanê, ha li vî gundî û ha li wî çiyayî, ta sala 1991ê şiyam ( 6 ) defterên
sêsed rûpelî ji van bîranînan dagirim, lê pir mixabin ( 4 ) ji wan li mala kurê
min Kisra, piştî serhildana pîroz ligel navmala wî, ji aliyê me kurdan ve bi
talan çûn, êdî bi pirs û pirsyarên dost û hevalan jî saluxek jê nehat hildan. Her
çawan be nuha defterek û nîv ji wan bîranînan maye û va ye em ji tîpên erebî
dikin latînî û pêşkêş dikin.
Çarsed nefer esker em şêst û heşt ji kuştinê verestibûn. Ew sê roj bûn
xwarin jî bi devê kesî ji me neketibû. Zik û piştên me bi hev ve mabûn. Zabitê
me Hikmet Efendî hat û got:
Ez baş dizanim ev saxiya me ji bextreşiya me ye. Em ji bextreşiya xwe
bi hevalên xwe re nehatine kuştin. Lê pa em hez bikin an hez nekin va ye, em
sax in. Dijmin me bikujin, bila. Mirin jî, bila. Ev ne şerm e, lê ya şerm û fihêt
û ne durust jî, ew e ko em xwe bi destên xwe bikujin...Lawino! xwe nespêrin
vê mirina pîs û kirêt. Eve ez yek, çendek ji we jî navê Xwedê bînin, rabin em
herin xwe berdin van dol û newalên dirêj û hilkişin navsera vî çiyayê bilind û
mezin. Xwedê ye, bavê rehmê ye, belkî em ji xwe re berazekî, pezkoviyekî,
hovekî, hema Xwedê çi kire qismet nêçîr bikin.
Hikmet efendî gelek şîretên wek van ducar û şeşcar kir, lê ji çar neferan
pêvetir dest bilind nekirin... Nêçîrvanên me çûn, lê me bawer nedikir ko
em û ew êdî careke din hev bibînin... Reperepa dilê me ye. Em Ayeta Kursî
dixwînin û pif dikin xwe û çiyayê bilind, ko hema nêçîrvanên me bi saxî li
me vegerin û nêçîreke berketî jî bi xwe re anîbin... Baş bû, hêşta rojên me û
wan ji dinyayê hew nebûbûn. Bejnekroj mabû, me dît va ye hatin û kelaxekî
jî li pey xwe radikêşin... hirçek mê bû, mîna gayekî bû. Ew neferên jar û sar
li termê hirça xwe werhatin, wek biçûkan xwe li dorê hilavêtin û hezar aferî
û yahê yahê li nêçîrvanên xwe barandin. Hikmet Efendî dizanî ko nîvek ji
neferan goştê hirçê naxun. Heger bixun jî dê pê tadar bikevin. Loma wî gazî
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melayê blokê kir û got:
- Xoce, xoce, ez xulamo xoce. Lezke were goştê vê hirça Xwedê li me
helal ke.
Xoceyê nîvmirov bi kotekî xwe kenand û got:
- Ez dê çawan helal kim?... Ma berx e ez helal kim, efendim?
Hikmet efendî tîqetîq ji xwe anî û got:
- Ma ko berx bûya, fetwa te ji bo çi bû seyda?. Pa tu çi tov mela yî?. Me
hizir dikir tu melayekî jîr û şareza yî. Mela ew mela ye, ê ko di tengasiyeke
wek ya nuha em tê de ne, rêyekê dibîne û navê Xwedê li ser tîne. Ma ne weha
ye eskerno? De ka hûn jî tiştekî bibêjin, şerîeta min û melayê xwe bikin.
Hindekan digotin mirina me xweştir e bi me ji xwarina goştê vê hirça
pîs. Hindekan jî digotin, bi Xwedê ta xoce efendî fetwayê li ser nede em
naxun. Ên dîtir hemû ji xwarinê re li pilê bûn... Xoce efendî ko dît serêşî jê
çêdibe, hem agir berdabû dilê wî ko neferên bê xurak û birçî didît. Hem jî wî
dizanî, ko neferê birçîtir û bê çaretir jî, ew bi xwe ye. Wî êdî deng û taqeta
bangdanê jî nemabû. Ew naçar bûbû neferekî hînî bangdanê bike, loma êdî
xwe negirt û dev bi xwendina fetwayê kir. Piştî xwendina fetwayê beşişî û
got:
- Lawino hay jê hebin, nehêlin yek dilop ji xwîna wê birije erdê. Berî
hertiştî piyanekê jê dagirin bînin, da ez berdim ser pişên xwe û kezeba wê jî
bînin, da ez bi xavî û neşiştî bixum. Paşê goştê wê yê ter û nazik di qaqbekê
de bikelînin, da xweşmêrên me hinavên xwe yên sar û hişk pê germ û nerm
bikin. Çi xwarina hebe dûr ji gumanê rahêlinê û bisteh bixun, da li we bigivire.
Goştê vê hirçê jî wek goştê berxekî. Wek şîrê dayikên we, li we durust û helal
e.
Ev melayê me çi gava tenê dima, hingê ji xwe re qesîdeyên meleyê
Cizerî bi melûlî dixwendin û car bi car jî xwe bi nivîsandinê mijûl dikir. Lê
wî vê carê li ber serê hirçê kaxezek biçûk ji paxila xwe derxist û xwend, em
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hemî pê guhişandin û têr kenandin jî. Çunkî tikesî ew hizir jê nedikir. Nemaze
wî bi ayeta hirçê û bi fetwa kurmancî bi navkir û got:
Bixun goştê vê hirçê
Çerm û hestî û pirçê
Nûşîcanê me ye ew
Jê bînin mirçe mirçê
Evdokê cizîrî yê ko bi Çepokê sermezin navdar bûbû ji ciyê xwe bi
germî lîland, tilîlîlî û paşê got:
- Hey, tu çavê serê min î, mela. Ser bextê min tu diwazdeh ilm î. mela.
Tu miftiyê zeman î, melayê Alî Osman î, pir bi dev û ziman î, tu hertiştî
dizanî, şarezayê qur’an î, fetwa ji bo me anî, tu hevalê jaran î, li me neke
bargiranî.
Çend neferek zîrek û zikvala bi xencer û qameyên tûj hirça xwe
kevilandin. Ew goştê ter û qelew, ji êk deranîn û parçe parçe kirin. Çav jê têr
nedibû. Hikmet efendî bi quretî hate pêş û got:
- De hûn bizanin em çi şêr in û çi nêçîrvan in jî îro. Ma ne wilo ye?. Tu
çawan dibînî, melayê min?
Melayê nîvmirî dîsan bi kotekî xwe kenand û got:
- Hûn dibînin vê hirça ji min bextreştir çawan ev Hikmet efendî li ser
serê me kir Eskender?. Tu dibêjî qey textê qeyserî standiye.
Hikmet efendiyê bejin bilind û çil salî, ji qehra dilê xwe bi hêrs got:
- Heger berî vê cengê bûya, erê. Lê li ser bextê min be, ev nêçîra me ji
textê Qeyser û yê Sultan jî çêtir e.
Çepo xwe nêzîk kir û bû niçeniça devê wî û bi awakî nîv cizîrkî got:
- Axxx, ax, xwezî hewe nekuşta. Heke hewe bi saxî bianiya minê li xwe
mehir bikira. Ew dest bişkê yê ko ev xanima çiyayî kuştî.
Ew neferên birçî wek ko qet birçî nebûbin, an jî birçîbûna xwe ji bîr
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kiribin, bangî hev dikirin:
- Heydê bixun her bixun, goştê jina Çepo bixun!
Xoce Efendî bi xemgînî li goştî temaşe dikir, serê xwe hejand û got:
- Heger ev rewşa me weha dom bike em dê goştê laşê xwe jî bixun.
Me goştê hirça xwe li xwe radigirt û piç piç dixwar... Piştî hingê bi sê
rojan û bi fermaneke eskerî, me ew ciyê xwe berda û em çûn ciyekî dûrtir û
me di korteke pan û dirêj de xwe çepirand, li hêviya blokek esker, da em û ew
bi hev re herin bigehin firqeya xwe, ya ko xwe ji bo êrîşekê berhev dikir... Ko
Çepo ev zanî, herdu destên xwe raberî asmanan kir û got:
- Xwedayooo, ez goryayooo, rev ji me nayê ew berê me didin êrîşê.
Hikmet efendî vê carê ji hemî dilê xwe enirî û got:
- Kuro Çepokê çepel bes bi van gotinên xwe yên pûç dilê eskeran ji
eskeriyê sar bike! Min neçar neke ez te li van gotinên vala poşman bikim.
Çepo mîna şêrekî û bi dengekî bilind gote zabitê xwe:
- Ezbenî ma ez neheq im?... De hêşko me nîvtêr bikin paşê daxwaza
êrîşê ji me bikin. Me nan nîne, ew fîşek û berikên topan ji me re rêdikin. Şikir
ji Xwedê re te bixwe jî dît pêr çar nefer ji me di wî çeperê hinda devê gelî de
ji birça mirin.
Hikmet efendî pir ji Çepo hez dikir, çunkî esker bi tevz û tinazên wî
kêfxweş dibûn.
Lê mixabin tu çend bibêjî, ew dilovanê dewleta Alî Osman bû. Ew çeper
bi çeper û çadir bi çadir diçû, neferê xemgîn û birçî şîret dikir. Wî ko zanî
dema êrîşê nêzîk bûye, neferên çeper û çadiran hemû li xwe civandin û got:
- Em bê nan derman in, rast e... Em dilşkestî ne rast e... Vê cenga
mirovhêr tirsa mirinê aniye ber çavên me dîsan rast e. Lê bawer bikin, ko
dijminê me jî mîna me ye û pir ji me tirsiyaye jî çunkî me ew çavtirsandî
kiriye. Êdî xwe tengav nekin, ha ha nêzîk e Xwedê ji me re li hev anî. Sê
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çar pênc rojên din nan û girarên germ û xweş li hêviya me ne. Hingê her
bixun, vexun û ji Xwedayê xwe bixwazin, ko serdera Sultanê me bilindtir
bike. Bizanin jî ko di nêvbeyna kesê wêr û newêr de tenê mûyek heye.
Çepo dîsan zimanê xwe dirêj kir:
- Ew bihişta ko Hikmet Efendî jê dibêjit, xêra Xudê ye û ji qîz û bûkên
rûsan dagirtiye, herinê û li xwe nekin derengî. Lê tirsa min ew tirs e ko her
kezî zerekê simbêl sorek hebit.
Xwedayooo tu heqê me winda nekî. Tu ji wî bistînî, yê ez dizanin.
Ev gotina Çepo li xoce Efendî xweş hat û wî jî got:
- Amîn Xwedayo amîn, tu vê daxwaziya Çepokê nîvminafiq bi cî bînî.
Hemû keniyan û amîn amîn gotin... Digel ko Hikmet Efendî di hizra
xwe de ji neferan cuda û neqayil bû jî, lê wî di wextê wisa de xwe radigirt û
werîs ji rexê xwe ve sist dikir, wî jî wek wan digot û dikir jî, da esker xwe jê
nedin paş, da bi gotinên wî bikin. Loma wî vê carê bersiva Çepo neda, lê wî
bi ser gotina xoce ve zêde kir:
- Ez di bextê te de me xoce, tu ji buhayê Çepo kêm nekî, Çepo yek û nîv
e, ne nîv e mîna ko te kerem kir.
Çend rojek din jî borîn hêşta pergala me wek xwe ye û dixuya ko dê
her wek xwe bimîne jî, heger kambaxtir nebe. Nîşana vê pergala me di wan
gundên nîvwêran û nîvberdayî re diyar dibû. Çi gundê em diçûnê vala bûbûn,
heger kitkitên malan, hindek jin û zarok yan kesin pîr û ji karketî tê de hebûna
jî, lê ew jî di rewşa me de bûn, wilo jî em neçar dibûn tiştine xwarinê ji wan
bistînin... Rojekê ji sê gundên mezin me pazdeh nanên kilor anîn, her şeş
neferan ji me nanek û nîv berket...
Çepo ji korfelaqî hudhudek bi rê ve girtibû, pir pê kêfxweş bûbû, bi
hudhud re mijûl dibû û jê re distirand:
Teyriko balafiro
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Ez bi xudêkim te bernadim.
Kesî nekiriye û ejî nakim.
Ez vî zikê birçî birçîtir nakim.
Hudhudo hêlîn wêrano xelk û şênî dibêjin tu qasidê Belqîs û Silêman î.
Bextreşo ez çi bikim ko vê êvarê tu ji canê Evdokê cizîrî re xweş derman
î.
Ezê bi navê Sultanê xwe te bixum, da bikim şerê misqofan bi zikê têr
qehremanî.
Çavê Hikmet Efendî vêket û qêrek dayê:
- Kurro Çepo ew çi ye? Zû berde ma tu ji Xwedê natirsî, ko te ew
teyrikê belengaz girtiye? Ma te nezaniye ew posteçiyê Silêman peyxember û
Belqîsê ye?
Bersivên Çepo hertim hazir û entîke bûn:
- Pa bi Xudê kim, ew kurê Silêman peyxember bi xwe jî bit, ezê wî li
binê zikê xwe dim. Ma ez çi bikim efendim? Ew şûna nan û girar e, dermanê
zikê sar û jar e.
Sê rojên din jî borîn ji sê salan dirêjtir bûn, bloka eskerê me hêşta
nehatiye û hatina wê hatobat e. Lê heger hat jî, kî nabêje ko neferên wê, ne ji
me birçîtir û rebentir in?...
Derdê me rindî û mirovatiya Hikmet Efendî bû, wî ji hemî dilê xwe ji
esker hez dikir, loma neferan jî şîret û gotinên wî nedişkandin û serên xwe li
ber wê rewşa reş diçemandin...
Gelek rojan neferên me bê tayin diman. Roja xêr û bereketê şorbayek
ron hebû, ew jî ‘Av ji rû, bereket ji Xwedê’ bû. Me kevçik li binê legena
mezin digerand tiştek nediketiyê. Rengê xwe jî, ji rengê her giyayekî hişkê
ji çolê dikirinê, distand. Wilo jî neferên jar û şepirze kêf û sema jê re dikirin.
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Van xwarinên ko bil ji me tikesî nedîtî, gelek beste û stiranên kenokî û xemokî
ji Çepo çêdikirin.
Hey wernê wernê
Eskero wernê wernê
Hey wernê wernê wernê
Gedeno zû bigehnê
Jehra serê maran e
Xudê bikê derman e
Lawno wernê talan e
Gedeno zû bigehnê
Vereşana kitikan e
Xêra serê Sultan e
Kesê nexut poşman e
Gedeno zû bigehnê
Hey wernê wernê wernê
Sêwîno wernê wernê
Hey wernê wernê wernê
Birçîno zû bigehnê

Wisa, me ew rojên hişk û dijwar bi kêf û dîlanan diborandin. Me xwe
dixapand û şerê mirinê pê dikir... Em li hêviya hatina bloka esker bûn, lê ew jî
nehat û her nehat. Hindek dibêjin nehatina wê çêtir e û hindek jî dibêjin hatina
wê çêtir e, belkî kedek, zadek bi wan re hebe. Çepo çare ji zimanê xwe nekir,
dîsan wek hercar dirêj kir:
- Bila bên, bila bên da ew jî vê sentenetê ji xwe re bibînin û ji vî şekirî
bixun. Bawer bikin, ka çawan em li vê dê tama devên xwe bi hatina wan xweş
dikin. Niho ew jî li wê dê welê tama devên xwe bi me xweş dikin. ‘Mişo were
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cem bavê xwe’. Bila werin, da ko em û ew devên hev bialîsin.
Hilma girarek wek a mirovan li me bûbû xwîna Siyahoş. Ta êvarekê ji
nişkê ve qelawîzê serê milê gazî kir:
- Ew çi reş e ji dûr ve diyar e û ber bi we ve têt û dilezîne?
Gotina wî rast e, reşek dixuye lê em dê çawan bi van çavên ko ji bê
xwarinî tarî bûbûn bizanin çi ye?. Çawîşokê me bi dûrbînê temaşe kir û got:
- Mizgîniyê bidin hevalên xwe. Zilamek e û li dewarekî swar e, an ker
e an hêstir e. Lê heger ker jî be wek hêstirekî ye.
Hindekan digot du-sê olçe genimê hêrayî ji me re aniye û hindekan jî
digot belkî posteçiyê blokê be. Çepokê her dem hazir, wî jî got:
- Madem ew bê bac ji nêv lepên me dernakevit, hema kî bit bila ew bit.
Swarê kerê gewr hat û ji kerê xwe daket û silav da:
- Selamo eleykum gelî birayên esker.
Çepo serê kerê wî girt û got:
- Wey tu bi kerê xwe ve li ser serê min û yê heft bavê min hatî, swaro.
Em li esmanan li te digeriyan, tu li vê çolistana dinyayê kerem dikî ber destê
me. Heke xudê didit, nabêjit tu kurê kîş dêhlê yî.
Kerê wî jê standin û... Here, tu bixêr biçî. Here û li xwe neke şev û
derengî, heke te divêt kurtanê kerê xwe nehêle, bi xwe re bibe. Zilamê reben
û rêvingî dev bi lavan kir:
- Eman, ji bo Xwedê ez mirovekî jar û perîşan im, li ser darê dinyayê ji
vî nêrekerî pêvetir, min tuxmê dewaran nîne û birayê min jî mîna we esker e
û ev sala duyana em jê bê xeber in jî....
Neherê, ev lavelava wî tiştek pêve nehat. Qeşitandinê û ji cem xwe dûr
kirin. Dilê wî li nik kerê wî bû. Geh diçû, geh disekinî û paş xwe ve dinerî,
lê kesî negotê were kerê xwe bibe. Her tenê dilê xoce pê şewitî û bi dengekî
lerzokî got:
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- Ji bo Xwedê kerê wî bidinê û şûna kerê wî de min bixun.
Hikmet Efendî xwe enirand û got:
- Tu Xwedê seyda mayê xwe têneke. Bila dilê te bi me jî bişewite, ew
yek e, em sed in. Me jî wek te dil pêve ye, lê em çi bikin erdê me hişk e û
dewleta me hişktir e.
Xoceyê me pilmê xwe kir û ber bi çadiroka xwe çû. Çepo gazî xwediyê
kerî kir û got:
- Te melayê me jî enirand, tu diçî here, tu neçî ezê te jî bikim qawirme,
îca here û li xwe neke derengî. Bi şîreta xêrxwazê xwe Evdokê cizirî bike
çêtir e.
Mêrik reva Xwedê revî...Neferên çeleng û birçî kerê gewr li erdê dan û
serjêkirin û zû zû parçe parçe kirin, kirin sêzdeh pişk, her pişkek ji heft kesan
re. Serê wî jî ji çar kesan re û kîr û herdû gun û parçek lexer jî ji me çar kesan
re. Lê me qîma xwe pê neanî, me gazina xwe bir ber destê Hikmet Efendî:
- Efendim, me gotiyê, ma Xwedê qebûl dike ka ew serê mezin û qelew
ji çar kesan re be û kîr û gun û pişika çermelaq ji bo me çar kesan be?...Baş e,
lê bi wijdana te, ev wijdan e?...Ha bibîne, hema zimanê wî tenê ji vî kîrê me
çêtir e, de qene du-sê bost rûvîk jî bidin me.
Hikmet Efendî xwe li me tirş û gemû kir û got:
- Wijdan?...Wijdana çi oxlim, heger wijdan li dinyayê hebûya an
mabûya ev ceng nedibû û ev bi serê me nedihat û me jî ev kotek û zorî nedikir.
Ma kengê ev wijdan e, em kerê wî belengazî bi darê zorê jê bistênin û bikine
d...?
Neferekî me hebû, navê wî mam Xidirê Qefqasî bû. Vî mam Xidirî
gotina Hikmet Efendî birî û got:
- Ey Xwedayo, xelk û şênî li bajaran nanê genim, goştê berxan, baqismat
û kutilkan dixun. Lê em li vê çola dûr li ser piçek goştê ker û hirçan ser û dilê
xwe diêşînin. Ma gelo mirin ji vî halî nexweştir e?
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Çepo zanî dilê Hikmet Efendî bi vê gotina mam Xidir êşiya û bersiv ji
cem xwe da:
- Hey bavê min, mam Xidirê şareza. Ew kesên xwarinên xweş dikerifin,
ew ne kesên wek min û te ne. Kesên wek me li her cihî, piştî hewkirina goştê
kûçik û kitikan, îro goştê mişk û maran jî li wan hisret e. Bêje hindek, nebêje
şênî, şênî şênî ye û hindek çend çepel û bazirganek in.
Vê gotina Çepo kêfa Hikmet Efendî xweş kir, delîva axavtinê jê re hat
û li esker heytand, got:
- Vî dergehî daêxin û êdî nevekin, bizanin baş bizanin ko gotina rast
‘Yasaq e’.
Piştî vê gotina xwe Hikmet Efendî her hat û çû û bi wan re şêwirî hilanîn
û danîn dûvik jî avêtin ber me. Çepo di wê gavê de dîsan besteyeke tal û şêrîn
di serê xwe yê mezin de hûnand û ji devê xwe girelkir govend pê geş kir:
Werin xêra vî serî
Bixun goştê vî kerî
Zû werin, kes nemîne
Çi yoldaş çi hemşerî
Hêşta nîvpij nebûbû me rahêlayê. Bixun her bixun. Me bêhna xwe pê
derkir. Bawer bikin ta hingê me xwarineke xweş wek wê nexwaribû.
Ta nuha jî gava tête bîra min xweşiya wê dikeve devê min. Çepo
besteyek xweş û pîs wek a berî nuha, bi awayê ‘lêlê kin e’ çêkir û em rakirin
govendê:
Bixun bixun lê lê lê
Xweş kebab e way way
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Kesê nexut lê lê lê
Ew sebab e way way
Hingê ji nû min zanî ko em Kurd ji hemû xelkê vê dinyayê kêfîtir û
xweragirtîtir in jî, çunkî ên dîlan dikirin hemû Kurd bûn. Me çawîşekî hevêrkî
hebû hat û got:
-Rast e ko dibêjin qona tazî tenbûrê dixwazî. A rast dilê min jî diçûyê
ez bi we re xwe hilavêjim, lê Xwedê mala xwediyê vê cenga çepel wêran
bikê, wê ez kinoj kirime. Dibêjin kesê kinoj zû bi zû narî, da zû birçî nebê.
Lazim e em jî wilo bin heta ev şer heye.
Hikmet Efendî, ne ji dil, kêfa xwe diyarkir û got:
- rast e, êş û jan li her cihî heye û em bê doktor û bê derman in jî, lê pa
maşala wilo jî eskerên me hemû az in tu dibêjî qey her sê danên rojê goşt û
birincê Qerecdaxê dixun.
Çepo dîsan xwe negirt:
- Efendim, hey ezbenî, ev gotinên vala me têr nakin û dilê me jî xweş
nakin. Ma te nebihîst çawîşê me çi got. Ya qenc ew e em herin melayê xwe
haş bikin. An te ji bîr kiriye?
Hikmet Efendî nedizanî çi bike û çawan vê rewşê ragire, wî xwe ji bîr
kiribû wê gavê. Hema got:
- Li ser bextê kerê min, tu ji me çêtir î, Çepo.
Çûn...lê çî bibînin?...Va ye melayê reben çûye ber rehma Xwedê û
bistika ji goştê kerê gewr wek xwe dest û dev lê nedayî maye. Hikmet Efendî
eniya wî maçî kir û got:
- Te gelek Yasîn û ayet li ser mirî û kuştiyan xwendin. Lê ko tu bi xwe
mirî kesek nebû ayetekê bi teve bixwîne... Te her digot xwezî careke din ez
bi saxî li zarûzîçên xwe vegerabam û min bi dilxweşî xweyîtî li zevîka xwe û
rezkê xwe kirî wek berê. Lê pa va ye tu mir î û te nedît.
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Saluxa mirina xoce Efendî bi dengê Çepo li wê şkefta devê gelî deng
veda:
- Heyhêêêê... Mela jî serê Sultanê me xweş. Fatîhê bixwînin.
Bil ji wî neferê raserî devê gelî kesek nema, her yekî ji cîyê xwe ber bi
çadira Xoce Efendî ve çûn... Hindekan fatîhe xwendin û çendek jî li sîxka
goştê kerî werhatin. Neferekî çilek rahişte sîxka goştî û revand. Hevalên wî li
pey lezandin û Çepo qêrek da û kir hawar:
- Lawno bigehîne, jê bistînin û dest nekinê. Ezê ji rehmetî re bikim xêr.
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CAREKE DÎ: TÊGEHA DEMÊ
DI NAVBERA
«PÊŞEROJ» Û «PAŞEROJ» DE
Deham Abdulffetah

N

avlêkirina dema ayinde (dema
bê musteqbel) di nav kurdan de

bûye pirsgirêkeke aloz. kurdên başûr û
rojhilat, bi herdu zaravan (kurmanciya
jorîn û ya jêrîn), gotina «paşeroj» bi kar
tînin. lê kurdên bakur û rojava gotina
«pêşeroj» (hin ji wan jî paşeroj bi kar
tînin).
derbarî vê kêşeyê gelek gotar û gotebêj
daketine rojevê, lê hîn jî çareser nebûye.
di kovara «nûdem», cotejimara (3940-)

ê de(1) mamoste rojen barnas gotarek
bi navnîşana «istiqbal çiye, pêşeroje an
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paşeroje» nivîsiye. ez jî, weku dilêşekî zimanê kurdî, dixwazim nêrîna
xwe (careke dî) daxim rojeva gotebêjê.
berî her gotinê dixwazim bêjim, ev gotara min ne bersiva mamoste
r.bernas e. lê ji ber ku gotara mamoste, bi şêweyekî berfireh mijara
me daye ber xwe, min jî xwest ez li ser şopa wî destê xwe dirêjî
mijarê bikim, lê ji hêleke dîtir û bi nerîneke dîtir.
mamoste barnas ji destpêka gotarê nerîna xwe derbarî mijarê aşkera
dike: «bi manaya istiqbalê mîna gelek kesan ez jî gotina pêşerojê bi
kar tînim». bo çespandina nerîna xwe, mamoste barnas çend xalan
(mînakan) dadixe ber gotebêjê:
1. «yên paşerojê bi kar tînin, li gora xwe van gotinan berpêş dikin û
dibêjin ku kurd dibêjin:
a-gotinên pêşiyan: gotinê wan kesan in ku li pêşiya me hatine
dinyayê... (dema bûrî)
b-li paşiya xwe bifikir (yanî li istiqbala xwe bifikire).
paşiya me: yanî nevî û nevîçirkên me (ku istiqbala me) ne...»
mamoste barnas vê şîrovekirinê pesend nake û dibêje: «di her tişt
û têgehên ku di hereketê de ne herwekî zuriyet, karwan.... û tirên
aliyê pêşî aliyê wan î serkêş e. serkêşê zuriyetê pêşiyê zuriyetê ye ku
li gora me dibe bav û bapîr. paşiya wan jî dûvik, dawî, xelefê wan e.
li vê derê pêşî (qebl, ûn) û paşî (axir, arak, ard) ye, ne ku yek mazî
(geçimş) û yek musteqbel e.»
2. mamoste barnas gotina «musteqbel» bi vê mînakê ronî dike: «li
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herêma me, gava mezinekî dewletê dihat bajarekî eşraf û xwendayên
navesere... bi kurmancî digotin emê herin istiqbala filan kes, xelkên
sade jî bi kurmancî digotin, emê herin pêşiya wî.»
li dawî mamoste dipirse: «gelo hûnê herin pêşiya wî an paşiya
wî?» helbet, mamoste dixwaze bibêje, hûnê herin pêşiya wî, yan jî
istiqbala wî. anku, pêşî istiqbal e, û pêşeroj musteqbele.
3. «di berbanga sipê de demên limêjê yên wê rojê yên li pêşiya meriv
(yên musteqbel) nîvro, esir, mexrib û îşa ne. di esrê de êdî limêja
mexrib û îşayê bi tenê li pêşiya meriv dimînin, yanî musteqbel in, lê
limêja nîvro û ya sibehê buhirîne, li paş meriv mane»
4. «baş e ku pêş bûrî (mazî, geçmiş) be, pêşveçûn bi çi maneyê ye
gelo? çûyîna ber bi istiqbalê ve ye an ya ber bi bûrî (mazî, geçmiş) ve
ye? li pey van şîrovekirin û pirsan, mamoste barnas dibêje: «paşeroja
me perçezemanê me yê dawiya emrê me, yê axirê emrê me ye. lê
pêşeroja me ew perçezemenê me yê ji niha heta paşerojê li pêşiya
me ye. em di her gavê de ber pê diçin, li pêşiya me ye ku emê hê
bibînin û bijîn, yanî istiqbal e.»
5. mamoste barnas nerînên zimanzan û ferhengnivîsan derbarî
wateya «paşerojê» berçav dike:
-mîr celadet bedirxan:(2)
paşeroj: berdestik (yedek), teseruf.
-elî seydo goranî(3)
paşeroj: teseruf (el-wefir), musteqbel.
-d.îzolî(4)
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paşeroj: isteqbal.
paşrojmendî: teseruf.
-salah sadallah(5)
future: paşeroj, pêşedem, dungî
-hejar(6)
paşeroj: lewe diwa, ayinde, rojanî diwayî».
di encamê de mamoste barnas nêrîna xwe derbarî mijarê kurtebir
dike: «bi dîtina min paşroj an paşeroj ne teseruf e û ne jî istiqbal
an musteqbel e, lê belê bi xwe dawî, dungî, axir e, û wek mecazî jî
maneya teseruf, zewade, zexîre an tedbîra ji bona rojên paşiyê bi
xwe re tîne»
li dawiya vê ronîkirina mamoste rojen barnas em ê careke dî li wan
xal û mînakan vegerin, û wan li gora baweriya xwe şîrove bikin.
di parvekirina zimên de, gotina «pêş» û ya «paş» nîr (hoker, hevalkar,
zerf)in. nîr jî du beş in: nîrê cîgehê û nîrê demî (demane).
a-nîrê cîgehî: ew nîr e ku cîhekî, yan hêlekê ji zemînê destnîşan dike.
wekî: (pêş, paş, ber, dûr, nêz, jor, jêr, ser, bin...)
b-nîrê demî (demane): ew nîr e ku demekê, ji rojgara dirêj destnîşan
dike. wekî: (berbang, spîde, nîvro, rojhilat, rojava, pêş, paş, ber,…)
diyar e ku gotina «pêş» û ya «paş» têgeha her dû nîran jî bi xwe ve
digrin. ew têgeh bi alîkariya navinî nîşankirî û ji pêvajoya hevokan
zelal dibe.
nimûne:1-mala zînê li pêş (pêşiya) mizgeftê ye.
-mizgeft li paş (paşiya) çem e.
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2 -zîn pêş rojhilatê diçe karê xwe.
-zîn paş nîvro ji karê xwe vedger e.
di mînaka(1)ê de, têgeha nîrê cîgehî di «pêş» û «paş» de, bi
alîkariya navên «mizgeftê, çem» zelal bûye (cihê mala zînê li pêş cihê
mizgeftê ye. cihê mizgeftê li paş cihê çem e).
di mînaka (2)ê de jî, têgeha nîrê demî di «pêş» û «paş» de, bi
alîkariya navên «rojhilat, nîvro» zelal bûye. (dema çûyina zînê bo kar,
pêş dema rojhilatê ye û dema vegera zînê ji kar, paş dema nîvro ye.
carna gotina «pêş» û «paş» têgeha nîrên cîgehî û demî, bêyî navên
alîkar, destnîşan dikin. anku ew têgeh ji pêvajoya hevokan tê nasîn.
wek: -raneweste, qûnaxa te hîn li pêş e. (li pêşiya vî cihê te ye)
-nuho were em ê rawestin, paşê em ê karê xwe berdewam bikin.
(paşî dema rawestanê).
li gora vê têgeha «pêş» û «paş» ku di navbera nîrên cîgeh û demê
de berçav in, em ê li mînakên mamoste rojen barnas vegerin û wan
vekolin.
1-»gotinên pêşiyan». gotinên bav û bapîran in, gotinên wan kesan in
ku di dema pêş vê dema me de hatine cihanê û çûne. anku, di dema
bûrî (mazî) de jiyane, dema pêşdeçûyî (pêşedem = pêşeroj), rojên li
pêş vê roja me bûrîne.
-»li paşiya xwe bifikire» : li dawiya temenê xwe bifikire. li wê
dema ku li paş vê demê tê bifikire, dema jiyana xwe ya dawî û
jiyana zarok û neviyên xwe bifikire. anku, li wê dema paşdemayî
(paşedem=paşeroj) bifikire.
lê ji hêleke dîtir, gelo ne dirust e ku em bibêjin:
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-»gotinên pêşiyan» gotinên wan kesan in ku hêj nehatine, ew ê di
dema li pêş me (pêşiya me) de bêne cîhanê. anku, dema li pêş me
(pêşedem=pêşeroj)?!
-»li paşiya xwe bifikire»: li wê dema çûyî ku te ew li paş xwe (paşiya
xwe) hiştiye. anku, dema li paşmayî (paşedem=paşeroj)?!
bêgûman, ev şîrovekirin ne dirust e. ji ber ku:
-di «gotinên pêşiyan» de, divê kesin berî me hebin, ew gotin ji me re
hiştibin. da ku em sûdekê ji gotinên wan kesan bibînin, ne gotinên
kesnî hêj nehatine cîhanê.
-di «li paşiya xwe bifikire» de jî, gerek mirov li dema bê (hîn
nehatiye) û bûyerên wê bifikire û tedbîrekê ji tengasiyên wê dema
(musteqbel) re bibîne, ne ku li dema bûrî û bûyerên wê bifikire. dema
çûyî venagere, lê tirs ji dema paşdemayî ye.
di vê pêvajoyê de pirsek raberî me dibe: gelo pîvanoka dirustî û
nedirustiya têgeha «pêşeroj» û ya «paşeroj» çi ye, ku em dibêjin,
«musteqbel» paşeroj e yan pêşeroj e?!
çi têgeha berpîvan (ya li ber pîvanê) gerek li gora pîvanokeke
nîşankirî, ji celebê wê têgehê, bête pîvan. anku, navê berpîvan û yê
pîvanokê ji yek celebî bin. li vê gorê, heger têgeha «pêş» û «paş»
nîrê cîgehî be gerek li cîhekî nîşankirî bête pîvan.
wekî: -dara gulê li pêş malê ye.
-dara hinarê li paş malê ye.
li vir cihên daran berpîvan in û cihê malê pîvanok e. cihê dara gulê li
gora cihê malê li pêş e, cihê dara hinarê jî, li wê gorê li paş e.
bi vê rêpîvanê jî em dikarin têgeha nîrê demê «pêş» û «paş» ronî
bikin.
-pêşeroja me ne zelal e.
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-paşeroja me jî ne zelal e.
di van mînakan de gotina «pêş» û «paş» (ji pêşeroj û paşeroj)
berpîvan in, xwe sipartine nîrê demî «roj» ku ew jî pîvanoka wan e. li
vê gorê em karin bibêjin:
-pêşeroj: rojên li pêş (pêşiya) vê roja me
-paşeroj: rojên li paş (paşiya)vê roja me
em dizanin ku dem jî, zincîreke herîker e (diherike). xelekên wê rojine
bêjimar in, li pey hev diherikin. gelek ji wan rojan li pêş vê roja me
buhirîne. ew rojên li pêş vê rojê derbas bûne, pêşeroj in. anku, dema
bûrî (mazî) ne. gelek ji wan rojên demê jî li paş vê roja me mane, hêj
nehatine. ew rojên li paş vê rojê paşeroj in. anku, dema bê (ayinde,
musteqbel) in.
lê ew kesên ku «paşerojê» bi wateya dema bûrî (mazî) bi kar tînin,
gotina «pêş» û ya «paş» di wan mînakan de, wisan şîrovedikin:
-pêşeroj: rojên li pêş (pêşiya) me ku hêj em ê wan bibînin.
-paşeroj: rojên li paş (paşiya) me, ku me ew li paş xwe hiştine.
ji hevberkirina her dû şîrovekirinan dixuye ku alozî di pîvanokê de ye.
gelo, rojên li pêş û paş me, yan rojên li pêş û paş roja me?! rasteqîna
pîvanê dixwaze ku berpîvan û pîvanok ji yek celebî bin. anku:
-pêşeroj: rojên pêş roja me. (ne pêş me)
-paşeroj: rojên paş roja me, (ne paş me)
bi vê dîtinê «pêşeroj» dibe ew rojên ku li pêş vê roja me çûne (dema
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bûrî), «paşeroj» jî dibe ew rojên li paş vê roja me mane (dema bê,
ayinde)
2-gava mezinek dihate bajarekî xelkên wî bajarî diçûn istiqbala
wî, yan jî pêşiya wî.... di vê mînakê de mamoste r.barnas gotina
«istqbal» û ya «pêş» bi têgeha nîrê demî digre û dibêje: «gelo hûnê
herin pêşiya wî an paşiya wî?!» «istiqbal! û «musteqbel» du gotinên
erebî ne. her du gotin ne hevwate ne (ne bi wateyekê ne). «istqbal»
jêdereke razber e, bi wateya pêşwaziyê tê xebitandin: emê herin
istiqbala wî, anku em ê herin pêşwaziya wî. gotina «pêşiya wî» jî,
bi wateya istqbal û pêşwaziyê hatiye. ev her sê gotinên hevwate
«istiqbal, pêşwazî û pêşî» di mînaka me de, têgeha demê bi xwe
ve nagrin. anku, pêjna demê ji wan nayê. bo vê sedemê jî, ne
dirust e ku ev mînak di pêvajoya mijarê de pêşber bibe. lê gotina
«musteqbel» bi wateya dema bê (ayinde, duwaroj) tê xebitandin.
3-limêjên musilmanan pênc in. gava ku mirov di dema limêja esrê de
be, dû limêj li pêş in û dû li paş in. mamoste barnas dibêje, li mêja
«sibehê» û ya «nîvro» derbas bûne û li paş wî merivî mane. anku,
buhirîne. li vê gorê «paş» dema bûrî (mazî) ye. limêja mexrib û ya
işayê jî, li pêş wî mirovî mane, hêj nehatine. anku, musteqbel in. li vê
gorê jî «pêş» dema bê, ayinde (musteqbel) e. careke dîtir jî mamoste
barnas dikeve şaşiya pîvanê. dema limêjan, li mirov dipîve (limêja
sibehê û ya nîvro li paş mirov mane û ya mexrib û ya işayê li pêş
wî ne). rasteqîna pîvanê ew e ku demên her çar limêjan berpîvan li
dema limêja «esrê» bipîve, ne li mirovê di «esrê» de. bi vê rêpîvanê,
demên limêja sibehê û ya nîvro li pêş dema limêja esrê buhirîne û
demên limêja mexrib û ya işayê li paş wê dema esrê mane. li vê
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gorê, «pêş» dema bûrî ye, û «paş» jî dema bê (musteqbel) e.
4-mamoste barnas gotina «pêş» (ji pêşveçûnê) bi wateya
«musteqbel» werdigre û dibêje: «baş e, ku pêş berî be, pêşveçûn bi
çi manayê ye? çûyina ber bi istqbalê ve ye an ber bi mazî ve ye?!»
her weku me berê jî gotiye, «pêş» û «paş» nîr in, cîhekî yan demekê
destnîşan dikin. lê hindek caran, di pêvajoya gotinê de, ji wateya her
dû nîran têne der û weku rewşeke kesanî bi xwe ve digrin. nimûne:
-pêşketin: memo di xwendina xwe de pêşketî ye.
-paşketin: egera paşketina me, nezniya me ye.
-pêşverû: partiya pêşverû erkên xwe bi cî tîne.
-paşverû: dijminê paşverû xwînmijê gelan e.
li vê gorê jî, gotina «pêşveçûn» ne çûyina ber bi «musteqbel» ve ye,
ne ya ber bi «mazî» ve ye. li vir pêjna demê ji pêş nayê, lê bi «çûnê»
re rewşeke jiyana mirovnî berçav dike . mînak:
-nuha, parzemîna ewropa pêşveçûyî ye, lê ya afrîka paşdemayî ye.
sedema pêşveçûna ewropa jî zanîna mirovên wê ye.
5-têgeha gotina «paşeroj» yan «paşroj», di ferhengên kurdî de bi
van wateyan hatiye.:
a-elî seydo goranî. «ferhenga kurdî nûjen» (kurdî-erebî)
-paşroj: teseuf (el-wefir), musteqbel
b-d.îzolî «ferhenga kurdî-tirkî»
-paşeroj: istqbal.
-paşroj: teseruf.
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c-selah sadellah «ferhenga ingilîzî-kurdî»
-future (musteqbel): paşeroj, pêşdem.
ç-hejar mukriyanî «henbane bûrîne» (kurdî-farisî)
-paşeroj: le we duwa, ayinde, rojanî dûwem.
d-gêwê mukriyanî (ferhengî kurdistan) (kurdî-kurdî)(7)
-paşeroj: dûwaroj (musteqbel)
-paşroj: aiynde (musteqbel)
e-fadil nizamidîn (estêrî geşe) (kurdî -erebî)(8)
-paşeroj: musteqbel, lahiq, muqbil.
gotina «paşeroj» û ya «paşroj» yek gotin in. her dû gotin lêkdayî ne
û bi yek wateyê jî, tên xebitandin.
gotina «paşroj» bi vî şêweyî, ji (roja paş) saz bûye:
-zêdera (veqetandek) «a» hatiye avêtin û rewş ketiye pêşiya navê
rewşdar «paş-roj=paşroj»
-ji hêla denganiyê (fonitîkê) jî û bi egera dengrewaniyê, tîpa «e» (ku
li vir gihîneka dengan e) dikeve navbera her dû gotinên xwerû (paşe-roj = paşeroj.
bi vê pîvanê jî, hatiye gotin:
-gula sor= sorgul.
-mêrê kal= kalmêr, kalemêr.
-bayê reş= reşba, reşeba.
-marê kor= kormar=koremar.
.... û roja paş= paşroj, paşeroj.
piştî vê ronîkirinê, em ê dîsan li wan ferhengan vegerin: her şeş
ferhengên binavkirî jî, têgeha gotina «paşeroj» bi wateya dema
bê, ayinde (musteqbel) şîrove kiriye, û yekê tenê ji wan negotiye
«paşeroj» bûrî (mazî) ye!!
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-(1) payiz û zifistana (2001)-swêdê.
-(2) celadet bedirxan û rocê lîsko-rêzimana kurmancî- parîs (1990).
-(3) elî seydo goranî-ferhenga kurdî nûjen -emman (1985).
-(4) d. îzolî- ferhenga kurdî -tirkî . denhag (1987)
-(5) s. sadallah- ferhenga ingilîzî-kurdî. istanbol. avista (2000)
-(6) hejar- ferhenga kurdî-farisî. parîs. tehran (1989)
-(7) ferhengî kurdistan-hewlêr. çapa. aras (1999)
-(8) estêrî geşe. bexda. ç
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PINCARFIROŞ
SAMED BEHRENGÎ
Werger: Xalidê Ezîz

B

erî çend salan ez li gundekî mamoste
bûm. Bi tenê

odeyeke dibistanê,

derîkî û pacekê wê hebû. Dibistan nêzî sed
metre ji gund dûr bû. Sîh û du Şagirtên min
hebûn. Pazdeh diçûn sinifa yekan, heşt diçûn
sinifa diduyan, şeŞ diçûn sinifa sisêyan û sê jî
diçûn sinifa çaran.
Di dawiya payizê de min Şandibûn
wêderê. Sê-çar meh bûn ku zarok bê mamoste
bûn. Dema ew min dîtin, gelek dilŞad bûn.
Rojên pêŞîn zarok hindik bûn, lê paŞê min ewan
ji serê çiyan, ji karxanên tejikan û ji kuçeyan
berev kir û anî dibistanê.
Piraniya zarokên ku karê wan tunebûn,
di karxana Hecî de kar dikirin. Yê zîrektirê wan
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pazdeh rîal werdigirt. Hecî ji bajar hatibû gund, lewra kara wî hebû. Li bajêr
karkêr perên xwe pêŞîn dixwestin û rojê ji 40 rîalî kêmtir kar nedikirin, lê li gund
meaŞê pirtirîn ji 2535- rîalî zêde ne bû.
PiŞtî deh rojên min li gund derbas bûn, berf barî û erdê qeŞa girt. Ji bo ku
serma nekeve hundir, me bi Şîrêzê kaxizan li terkên derî û pacê xist.
Rojekê, min bi sinifa sê û sinifa çaran nivîsekê dide nivîsandin. Sinifa yek
û ya diduyan li der bûn. Ro derketibû, berf diheliya. Di pacê de min dît, ku vayê
zarok dora dêlikekê girtine û gokên berfê davêjinê. Ew, havînan kevir davêtin
kûçikan û zivistanan jî gokê berfê.
PiŞtî bîstekê dengekî zîz li ber derî hat.
-Pincar heye, zarokno, pincarê germ û Şêrîn.
Min ji nûnerê sinifê pirsî:
-MêŞkazim, ew kî ye?
MêŞkazim :
-Ne xerîb e begê min, Xwedêdayî yê me ye. Zivistanan pincar difroŞe. Ger
tu bixwazî ez gazî wî bikim, bila were hundir.
Min derî vekir û Xwedêdayî bi pincarên xwe ve hate hundir. Stuyê wî bi
Şapikekî kevin pêçayî bû. Di lingekî wî de gîzlawêd û di yê din de jî Şikalek
hebû. Saqoyê wî heta ser çokên wî dihat û destên wî di nav milên saqo de nedihat
dîtin. Serê pozê wî, ji sermayê sor bûbû û nêzî dozdeh salî dixwîya.
Silav da , quŞxana xwe ya pincaran danî erdê û pirsî:
-Ma ez dikarim destên xwe germ bikim?
Zarokan wî birin cem sobê û min kursiya xwe da wî ku li ser rûnê, lê ew li
ser rûneniŞt û got:
-Na mîrê min, ez dikarim li erdê jî rûnêm.
Zarokên din jî, bi dengê Xwedêdayî hatin hundir, hundir bi deng bû. Min
ji wan re got, dengên xwe bibirin û herin li cîhê xwe rûnên, tev çûn li cîhê xwe
rûniŞtin.
PiŞtî ku Xwedêdayî germ bû, ji min pirsî:
Mîrê min, ma tu silq dixwazî?
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Li bende bersiva min nema, çû ser quŞxana silqan û paçika rengîn a gemarî
ji ser devê quŞxanê hilanî. Bînekî xweŞ ji silqan hat. Kêrekî destîqiloç li ser silqan
bû. Xwedêdayî silqekê bijart û da destê min:
Qaçila wê tu bi xwe biqeŞêre, hê çêtir e mîrê min, ji lewre destên min. . . .
e, em gundî ne. . . me bajar nedîtiye. . . em nezan in.
Wek mirovekî zana dipeyivî. Min silqê di nav lepê xwe de Şidand, Qaçila
wê ya qirêj ji ser Şemitî, rengê wê ya sor û xweŞik derket holê. Min gezek jê
xwar. Şêrîn bû.
Newroz ji dawiya sinifê bang kir.
-Mamoste, çewenderên tu kesî, wek çewenderên Xwedêdayî Şêrîn nabe.
MêŞkazim jî:
-Mamoste, dayika wî nexweŞ e, xwiŞka wî pincaran dikelîne û ew jî
difiroŞe.
Min li Xwedêdayî nihêrt. Kenekî mêrane di nav lêvên wî de dixwiya.
Şapika xwe vekiribû. Porê wî ser guhên wî girtibû.
Xwedêdayî:
-Karê herkesek heye, yê min jî ev e.
Min pirsî:
-Bi diya te çi bûye?
Ew got:
-Ew nikare lingên xwe bileqîne. Mixtar dibêje ew felc e. Ez nizanim çi bi
wê hat.
-Lê bavê te?
Gotina min birî û got:
-Mir.
Yek ji zarokan:
-Navê bavê wî Esker e, qaçaxvan bû.
Xwedêdayî got:
-Siwarekî baŞ bû. Rojekê li serê çiyan gule berdanê û kuŞtin. Yên ew
kuŞtin cendirme bûn. Li ser hespê kuŞtin.
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Em hinekî din jî peyivîn. Bi du-sê rîalan pincar firot zarokan, lê ji min pere
wernegirt.
Wî got:
Vê carê tu mêvanê min î, carek din tu dê pere bidî. Li gundîbûna me mêze
meke, em van edetan hinek dizanin.
Xwedêdayî derket çû nav gund. Dengê wî dihat me.
-Çewender, çewenderê germ û Şêrîn heye!
Du kûçik li dû wî diçûn û boçikên xwe badidan.
Zarokan ji min re gelek li ser Xwedêdayî axafîn. Navê xwiŞka wî Solmaz
e û ewa çend salan ji wî mezintir e. Dema bavê wan dijiya rewŞa wan baŞ bûye.
PiŞtî mirina bavê wan, ew xizan dibin. PêŞiyê xwiŞka wî û piŞtre jî ew çû cem
Hecî Gulî, destpêkirin di karxana tejikan de xebitîn. PiŞtre nava wan û Hecî Gulî
vebûye. Hecî ew ji kar derxistine.
Riza Gulî:
-Mamoste Hecî Guli yê hîlebaz xwiŞka wî êŞandiye, gotinê ne xweŞ ji wê
re gotiye, bela xwe di wê daye.
Ebûlfez:
-M. . . M. . . Mamoste Xwedêdayî xwest wî bi Şeh bikuje.
Xwedêdayî her roj dihat dibistanê. Gava ku hemû pincarên xwe difrot,
dihat dersan guhdar dikir.
Rojekê min jê pirsî.
-Xwedêdayî min bihîst ku te û Hecî Gulî Şer kiriye. Ma tu dikarî ji min re
bibêjî, ka we ji bo çi Şer kir?
Xwedêdayî:
-Ew tiŞtekî kevn e, ez naxwazim serê te pê biêŞînim, mamoste.
-Ez dixwazim tu vê bûyerê ji serî ta dawî ji min re qal bikî.
Xwedêdayî dest bi axaftinê kir:
-Me ji biçûkayiyê ve li cem Hecî Gulî kar dikir. XwiŞka min berî min dest
bi kar kiribû, ez jî Şagirtê wê bûm. Ew nêzîkî 20 rîalî werdigirt, min jî hinek jê
kêmtir. Berî du-sê salan diya me dîsa nexweŞ ket. Nikaribû kar bikirana, lê ne
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di nav nivînan de bû jî. Li karxanê nêzîkî çil zarok kar dikirin. ŞeŞ heb hostên
me hebûn. Ez û xwiŞka min em serê sibê diçûn kar û nîvro dihatin malê firavîn
dixwarin, piŞtî nîvro dîsa diçûn û êvarê dihatin malê. XwiŞka min di karxanê
de bi meles serê xwe digirt, lê serçavê xwe ji tu kesî venediŞart, ji lew re hostên
me di cîhê bavê me de bû, yên din tev zarok bûn û Hecî Gulî jî xwediyê karxanê
bû. Di demên dawî de Hecî Gulî dihat û li piŞt me radiwestiya. Hecî li xwiŞka
min dinhêrt û carna dest û milên wê û yên min miz dida û pîs pîs dikeniya. Lê tu
xerabÎ di dilê min de derbas nedibû, ji ber ku ew xwediyê karxanê bû, me digot
qey ew ji me hez dike. Di navê de demek derbas bû. Rojekê Înê, me meaŞê xwe
werdigirt, Hecî 10 rîal zêde da xwiŞka min û ji wê re gote:
-Diya we nexweŞ e, van peran ji bo wê bi kar bînin.
PiŞtre li rûyê xwiŞka min nihêrt û keniya, ew ken qet li xweŞa min neçû.
XwiŞka min weke ku tirsiyabû, tiŞtek negot. PiŞtre em çûn cem diya xwe, dema
diya me bihîst ku Hecî Gulî zêde pere daye xwiŞka min, bi xwe ve ponijî. PiŞtre
wiha got:
-Carek din ku perê zêde bide we, jê nestînin.
Dotira rojê, hosteyan û zarokan bi dengê nizim bi hevdu re dipeyivîn. Wan
nedixwestin ku ez û xwiŞka min dengê wan bibihîzin. Dirêj nekim, roj derbas
bûn, bû În. Di dawiyê de em çûn cem Hecî, ji bo meaŞê xwe werbigrin. Ji lew
re Hecî Gulî ji me re gotibû, dema tu kes tunebe, werin. Hecî Îcar 15 rîal zêde da
me û got:
-Sibê ez dê werim mala we. Hinek tiŞt henin, ku divê ez bi diya we re
bipeyivim.
PiŞtre dîsa mîna berê li rûyê xwiŞka min nihêrt û pîs pîs keniya. Ev ken jî,
li xweŞa min neçû. Rûyê xwiŞka min çilspî bû û serê xwe kir ber xwe.
Bibihure axa, te bi xwe ji min re got, ku ez her tiŞtê ji te re bêjim. 15 rîalê
ku Hecî dabû me, min avêt ber lingên wî û gotimê:
-Em perê zêde naxwazim, diya me dixeyide.
Hecî dîsa keniya û got:
Kerîtî mekin, dixwazin bila li xweŞa we here yan neçe, ev pere ne yê te û
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ne jî yê diya te ye.
Hecî peran ji erdê berev kir û bi zorê, xwest têke nav destê xwiŞka min. Wê
xwe bi paŞ ve vekiŞand û reviya der. Ji hêrsa hêsir ketin çavên min. Şehekî li ser
masê bû. Min Şeh girt destê xwe û avêt ser Hecî, rûyê Hecî qeliŞî, xwîn jê hat.
Hecî qariya
-Hewareee!
Ez reviyam der û nizanim piŞtre çi bû. Çûm mal, xwiŞka min diya min
hemêz kiribû û digiriya.
Bi Şev mixtar hate mala me. Hecî Gulî min gilî kiribû û ji mixtar re wiha
gotibû.
-Ez dixwazim bi wan re bibim merivê hev, ger ku nepejirînin, ez dê wî
zarokê bi cendirman bidim kutanê.
Mixtar got:
-Hecî min wek xwezgînî Şandiye mala we. Hûn çi dibêjin, erê yan na?
Pîreka Hecî Gulî û zarokên wî li bajêr dimînin, ji bilî wê bi olî jî çar jinên
wî li gundên din hene. Li min bibihure axa, ew berazekî genî, rûreŞ, kin û qelew
e. Diranên wî jî taxim in, çend ji wan zêr in û hergav di destê wî de tizbiyek dirêj
heye. Ew ne mirovekî weka te ye axa, ew berazekî kal e.
Diya min ji mixtar re wiha got:
-Ku sed qîzên min jî hebûna, min tu yekê ji wan ne dide wî keftarî. Derdê
me besî me ye. Mixtar, wekî tu jî dizanî em xelqê gundî û ew kesên weha ti carî
nikarin bibin merivên hev.
Mixtar ji diya min re got:
-Tu rast dibêjî, Hecî Gulî dixwaze keça te bi olî mar bike, lê ger tu wek
daxwaza wî mekî, dê zarokên te nede xebitandin û dê cendirman biŞîne ser we.
Tu vê yekê jî zanibî!
-XwiŞka min xwe bi ser diya min ve xwar kiribû, digiriya û digot:
-Ez êdî naçim karxanê. . . . Ew dê min bikuje. . . Ez ji wî gelek ditirsim.
Dotira rojê, xwiŞka min bi min re nehat, ez tenê çûm kar. Hecî Gulî li ber
derî, tizbî di dest de rawestiya bû. Ez ji tirsa nêzîkî derî nebûm. Hecî Gulî birîna
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ser rûyê xwe pêça bû. Ji min re got:
-Were bikeve hundir xerabiyek bi te nakim.
Bi tirs nêzîkî wî bûm û dema ez dê ji nav derî biçûma hundir, bi destê
min girt û min virvirand erdê. Ew bi lingan û bi kulman li min xist. Ez bi zorê ji
destên wî filitîm, reviyam û min rakir Şehekî wek Şehê roja berê. Min gelek lêdan
xwaribû, hiŞê min diçû.
Min bi qêrîn got:
-QeŞmer, pêzeweng, ez dê niha nîŞanî te bidim ka tu bi kî re dipeyivî. Ji
min re dibêjin kurê Esker ê Qaçaxvan. . . «
Xwedêdayî bîhneke kûr kiŞand û dîsa got:
-Min dê wî li wir bikujtana, lê karkerên ku li wêderê bûn li dora me civiyan
û bi zorê min birin malê. ÊŞ di her derên min de hebû, ji êŞa digiriyam. Ji hêrsan
min çêran dikir û xwe hildidam li erdê dixistim, ji birîna serçavê min xwîn dihat
û tevlî hêstirên çavên min dibû, lê di dawî de dengê xwe birîm.
Bizineke me hebû. Me wê bi 200 rîalî kirîbû. Lê me dîsa firot. Bi wî 200
rîalî û hinek perên ku me ji xwe re civandibû, du meh me debara xwe pê kir.
PiŞtre xwiŞka min li cem tendûrvanekê dest bi kar kir, ez jî karê ku hebe dikim.
Min ji Xwedêdayî pirsî:
Ma çima xwiŞka te nazewice?
Xwedêdayî bersiv da:
-Bi kurê tendûrvan re destgirtiye. Em herdu jî ji bo cihêzên wê kar dikin.
Ev havîn ji bo bigerim, ez çûm wî gundî. Di nav mêrgê de min Xwedêdayî
bi çil-pêncî mîhên wî dît.
Min jê pirsî:
-Gelo ma we hemû cihêzên xwiŞka xwe kirî?
Ewî got:
-Erê, ew zewicîn jî û ez niha ji bo daweta xwe pere dicivînim. PiŞtî ku
xwiŞka min zewicî û çû mala mêrê xwe, diya min bi tenê ma. Êdî pêwîste ku yek
nivînên wê hilde-deyne û bi wê re hevaltî bike. . .
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ÇEND DÎMENÊN XEMGÎN ÊN
KURMANCIYA NIVÎSKÎ
Ehmedê Huseynî

E

ger armanca weşangeriya kurmancî
bi giştî, û bi taybetî, eger çapkirin

û belavkirina pirtûk û kovarên wêje û hunerê,
tenê, ji bo weşandin û reşkirina rûpelan, û
bi navê parastin û nûjenkirina zimanê kurdî,
xwepêşandaneke kawikane û qayîşkêşaneke
gundiyane yî bêhavil bit. Û eger di vê serdema
serberdayî de, prosesa weşanê nikaribe angoyên
hebûna xwe, mebest û egerên peydabûn û
birana(burhana) pêwistiya xwe, wisa ronak,
eşkere û bi zimanekî rewşenbîraneyî têr
aferandin, têr zanîn û raman, wergerîne qada
hişyarî û hişmendî û peyivîn û ragihandinê, û
nikaribe rêçên lêpirsîn û guftûgoyan di sînorên
pêdivî û pirsgirêgên çanda kurdî de biqelêşe,
wê çaxê pirsine giring û balkêş, û gelek caran
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tirsnak jî, di hişê mirovan de tên vejandin. Hemî pirsên ku tên vejandin jî, di
serencama xwe ya dawîn de bi sewiyeta rewşenbîrê kurd ve girêdayîne û li ser
rolên wî yên siyasî û civakî û şaristanî gumanên rehdaçikyayî pêşkêş dikin.
Di vê qonaxa hestdar de, piştî awqase sosretên ku bi serê kurmancî hatine û
hêjî berdewam in, rewşenbîrê kurd hem wek goveyê(şahidê) wan sosretan û hem
jî wek projeyeke kultûrî yî raperînxwaz ku dixwaze navroka zimanê xwe berbi
hunerên derbirî de rakişîne, pêwiste tu carî ji asta gumanê danakeve; gumana li
ser strûktûrên rasteqîn ên paydabûna wî; gumana li ser ronakî û paqijî û zelaliya
hestên wî, gumana li ser gurmiçandin û lawazkirina kesayetiya wî ya dîrokî û
gumana li ser raman û bîrûbawerî û nirx û stûnên nasnameya wî ya netewî. Ango
gumana li dijberî bêgumaniya reha (mutleq). Çinkî tenê bi himbêzkirina tovên
gumanê bizav dikare li hemberî rawestanê, rêjeyî li hemberî rehayiyî, pêşveçûn
li hemberî bi çûndemayîne, rawestin. Û rewşenbîrê kurd jî di vê sewiyetê de dê
bikaribe dest bi vejandina gencîneya ku di hinavên kurmancî de veşartiye, bike.
Dê bikaribe li hemberî prosesa asîmîlasyonê erkên xwe yên dîrokî bi karbîne, ne
tenê dê bi zimanê xwe binivîsîne lê dê xwîneke nû û hêrseke teze û angoyeke
dolmend û nîşan û amjeke dahênane pêşkêşî zimanê xwe bike.Herwisa dê
bikaribe di cîhana zimanê xwe de asoyên nûjen, dîdarî û awirên sersom jî veke.
Wexta ku nivîskarê kurd li zeviyên gumanê bigere û asoyên gumanê ji
boyî firîna xwe hilbijêre; wê wextê dê ji bilî pirsan bi tu tiştî mijûl nebe. Û hemî
bareyên mijgirtî yên cîhana peyva kurdî dê her û her sawa wî berfirehtir bikin, dê
her û her jî wî dehf bidin, ku vê sawê, di çeşnê pirsine çarenûsane de biafirîne:
( dengê teqîna pirsekê dikare ji dengê teqîna sed bersivan xurttir be. G.
Garder)
Dê pêşkêşkirina naveroka sawê û ji ser pêşenîka çanda kurdî daweşandina
tozê, wek erk û berpirsyariyeke dîrokî û rewşenbîrîyî wijdanî bibîne. Bi heman
bîrûbaweriyê, dê hewl dide, ku li kesayetiya windayî ya zimên bigere û di çarçewa
hişmendiya netewî de, hestên beravêtî û lawaz, ji nû ve, bi laşê ziman ve girê bide.
Bi xwesipartina ser jîndarî û kûrahî û çalakiya zimanê netewî, hebûna
rastîn û kesayetiya rehdaçikyayî ya mirovan, herwiha di dîrokê de berdewamî û
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heyîna civatan ji windabûnê tête parastin. Her kes wek endamê civateke netewî,
dikare, eger û merc û sedemên berdewamiya hebûna xwe ji berdewamiya hebûna
zimanê xwe yê netewî-zikmakî wergire. Dîsa, her kes, rastiya bûneweriya xwe ya
civakî, siyasî, dîrokî, çandî û şaristanî ji rastiya hevgirtin û dolmandî û ji radeya
çesipîn û berfirehî û şiyana guncîna zimanê xwe digel pêşveşûn û pêdiviyên
serdeman, bi dest dixîne, û li bin perên vê bi destxistinê bi xwe, dikare, xewnên
xwe, cîhana xwe ya giyanî û formên xweşik ên nasnameya xwe û di çarçewa
mercên mirovatiyê de; mirovatiya xwe ya teybetî, bi karbîne.
Bi alîkariya zimên- ziman wek bûnewerekî bi laş û bi giyan û wek alava
seretayî ya têgihiştin û derbirînê- bîr û baweriyên kevin û nuh ên civatê, rewişt û
gerdîşe, vemayî, mîrat û kelepor, dîrok û ol û felsefe, raman û lojîk, tore û huner
û pîşe û alav, gêwil û rengvedanên derûnî- psîkolojî, xwe nêzîkî hevdû dikin, û bi
hev re, çand û rewşenî û kultûra wan xelkên ku bi (vî) zimanî yan bi (wî) zimanî
dipeyivin, pêktîne, dadimezirîne.
Bi kurtî, ziman pencereya herî pîrozane ya hebûna mirov e, di wê pencereyê
re mirov dikare li dorhêla xwe û li gerdûnê jî temaşe bike. Ziman (ez) a mirov e,
(ez) ek e bilind û payedar e, bêyî vê (ezê) ne mirov dikare nêrînên xwe li ser tiştan
durist bike û ne jî dikare bîr û baweriyên idyolojî damezirîne.
Wek ku Haydger(Martin Heidegger) dibêje: ziman xaniyê bûneweriyê ye.
Ji destpêka vê sedsala ku dagîrkirina Kurdistanê dîmenên xwe yên siyasî
wergirtiye û hetanî vê kêlîkê, ti carî, proje û planên hewldana ji holê rakirina
nasname û taybetmendiyên kesayetiya mirovê kurd ranawestiyane. Di vê
hewldanê de, û di pêvajoya tevgera berxwedana gelê kurd ya ji bo bidestxistina
mafê netewî de, renge, zimanê kurdî ji her tiştî bêtir hatibe pelçiqandin, herwisa
renge ku zimanê me mezintirîn û payedartirîn şehîdê berxwedana gelê kurd be.
Digel ku gelê kurd, li beramberî êrîşên hovane yên ku dixwestin nasnameya
wî talan bikin, di serencama dawîn de, şiya wê nasnameyê biparêze jî, lê dîsa
hetanî radeyeke balkêş û tirsnak, zimanê serdestan bi alîkariya dibistan û alavên
ragihandinê û pronameyên taybetî û dijwar, dikarîbûye ( mebesta min zimanê
serdes e) cihê xwe di hest û nest û têkperîn û hêrs û jiyana giyanî ya mirovê kurd
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de çêbike. Bi gotineke dî, di şûna ku gerek zimanê kurdî wijdan û hiş û hişmendî û
hizra mirovê kurd dameziranda, dibe zimanekî biyanî û mirovê kurd jî li hemberî
zimanê dayika xwe di mişextî û namoyiyeke tundî dijawar de dijî.
Li vir, perwerdeyiya li jêr desthilatdariya dagîrkeran, rêbaz û çand û
şaristanî û dibistanên veguheztina fermanên zimanên birêz û rêzdaran dest
pê dikin. Zimanê kurdî jî dako piçekî ji rûmeta xwe biparêze, ta radeyekê, di
peywendiyên rojane yên di navbera binemalê de bi cî dibe.
Sê şaristaniyên cihêreng, bi alîkariya sê zimanên cuda, berbi giyanê mirovê
kurd de diherikin da ku birîna zimanê wî kûrtir bikin. Serencam, zimanekî nû ye.
Dabirîna hebûna antolojî ya mirovê kurd e. Di civatê de Jihevxistin û lerizandina
cîgehê zaroktiyê ye. Li kêleka lêş kuştina hest û giyan e.
Ji bo ronîkirina vê xalê bi xwe û ji bo berbiçavkirina çend pirsên pêwist ku
dê bihingivin cîhana wêjeyî û rewşa kurmanciya nivîskî ya îro, ez dixwazim bi
kurtî li ser çend dîmenên xemgîn ên ku bi rastiya derbirîna zimên ve girêdayîne
rawestim.
Wek ku tê xuyanîkirin, roj bi roj, cîhana rewşenbîrî û çandeyî ya ku xwe bi
zimanê dayikê derdibire, ji alîkî ve berfirehtir dibe û ji aliyê dî ve jî tevlihevtir û
aloztir dibe.
Di avakirina vê cîhanê de, her kesê ku dikare bi kurdî bixwîne û binivîsîne,
bi hêsanî beşdarî nîgarkirina dîmenên wê dibe. Di vê bareyê de, rê li ber
berpirsyariya wijdanî û dîrokî, ast û sewiyeta têgihiştin û zanînê, pîvanên neskirî
yên dahênan û afirandin û hunerê, bi navê vejandin û dolmendkirina kurmancî
wek ziman û wek pirtûkxane, tê girtin. Bêguman, zimanê kurdî zimanê gelê kurd
e, lewra mafê her kurdekî heye ku bi zimanê xwe bixwîne û pê jî binivîsîne,
dikare ji bo bidestxistina vê erka pîroz hemî jiyana xwe terxan bike, lê dixwazim
bidim xuyanîkirin ku daxwaz û arezû û xewn û xwezka tiştek in û realîteya ku îro
li berdest û li berhest e tiştekî din e Mebesta min ew e, ku ne tenê bi nivîsandina
kurmancî mirov dikare merc pransîbên welatperwerî û niştimanheziyê wergire.
Eger wisa bit, pêwist e hemû gelê kurd nivîskarê kurmancî be. Ango mirov dikare
cawfiroş û gulfiroş be lê di eynî wextê de mirovekî qenc û hêja, bi rûmet û dilovan,
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welatperwer û hest tenik be jî.
Piraniya kesên ku bi nivîsandina kurdî mijûl dibin, di hevpeyivîn û di gelek
kovaran de didin xuyanîkirin ku nivîskariya wan ji bo parastina zimanê kurdî
ye, ji bo vejandin û ji nû ve bikaranîna vî zimanê bi şûndemayî ye. Dêmek eger
zimanê kurdî di sewiyeta zimanên dîtir de bûya dê xwe nêzî cîhana nivîsandinê
nekiribana!?
Nivîskarên kurmancî (helbestvan, romanivîs, çîroknivîs, zimannas,
rexnegir!) ên ku îro xwe wek xwedî û berpirsyar û xemxurên ziman û wêje û
çanda kurdî dibînin, di zaroktiya xwe de, li dibistanê, bi zimanê xwe yê zikmakî
nexwendine.
Ango, ti kes, bi rêk û pêkî û bi rêzanî, bi awakî zanistî û hişyariyane, hînî
zimanê xwe yî ku îro pê dinivîsîne, nebûye.
Wek serencama vê nehînbûnê û di bin bandora wê de, valahiyeke bê ser û
ber, kûr û berfireh, di navbera mêjî, hest û nest û alavên derbirînê de û di navbera
rastiya nivîskariya bi kurmancî de, peyda bûye.
Herwisa vê bandorê bixwe xeleka bingehîn û seretayî û kilîta sewiyeta
guftûgoyên pêwist yên li ser strûktûrên şaristanî û civakî û psîkolojî yên ku
beşdarî damezirandina kesayetiya rewşenbîrê kurd bûne, bi xwe re winda kiriye.
Ji ber ku, li ser rawestan û têramandin û ronîkirina vê bandorê ji hundir ve dikare
bibe pileya yekemîn a pêşkêşkirina çend pirsên mezin û çarenûsane ku di dawiya
dawî de dê bihingivin rastiya nasnameyê, kesayetî û dîrok û hestên netewî jî; ne
tenê yên rewşenbîrên kurd lê yên mirovê kurd bi giştî (wek hebûn û şaristanî û
projeyeke çandeyî) ku di çarçewa zimanê xwe de -mebesta min mirovê kurd emirovekî nexwendewar e.
Bi hînbûna zimên di dibistanê de yê zarok- şagirt dikare hêz û şiyana li ser
peyvê rawestan û bi hûrbînî lêtemaşekirinê, wergire.
Di wan salên seretayî de, di wê dibistana pêşîn de, mêjiyê zarok hînî pirsan
dibe, rastî û çewtiyê ji hevdû cihê dike û bi hiştûjî; bi alîkariya rêzimaneke rastîn,
dest bi çêkirin û avakirina hevokan dike.
Di dibistanê de, ku pêngava seretayî ya hişyariya zimanî dest bi ji dayikbûn
ROJAVA- HEJMAR 4- HAVÎN 2021

45

û fetiqandinê dibe, hest û nest û têkperîn û gêwlê zarok jî di çarçewa vî zimanî
bi xwe de dest bi avabûn û geşbûyînê dikin; bi laşê zimên ve tên girêdan û di
şaristanî, dîrok, çand û bîrûbawerî û kultûra vî zimanî de jî tên bistirîn û bişaftin.
Ji bilî hemî helbestvanên kurd ên ku ta aniha helbesta Cegerxwîn dûbare
dikin, ku di çarçewa bar û doxên civakî û dîrokî de; xwedan hestine zelaltir in, û
di berhemên wan de , şopa bandora hînbûna zimanê dagîrkeran, di warê derbirîna
peyva resen û zikmakane de nîne, nivîskarê kurd (Kurmanc) zimanê xwe yê
zikmakî ji malê û ji kolanê wergirtiye. Ev wergirtin bi awakî rimikî (xerîzî), ji ber
xwe ve û hetanî radeyeke balkêş bêyî agadarî pêk hatiye. Wisa eger em li ser wan
nivîskarên ku bi mezinahî (2530- salî) hînî axavtina(ne nivîsandina!) kurmancî
bûne, nepeyivin.
Rast e, ziman wergirtin mirov digihîne pileya fêrbûn û bikaranîna rojane
ya zimên, lê dibistan û hînbûna di dibistanê de rewşeke dî diafirîne, ku mirovan
digihîne asta zanîn û nasîna dirustî û rast bikaranînîna wergirtinê. Dîsa di dibistanê
de, mirov hînî rêziman û rastnivîs û nermahiya danûstendina bi zimên re dibe,
çinkî rêziman ne hema
alava derbirîna ramanan e, lê ew bi xwe_rêziman_ ramanan çêdike û bi
gewde dike jî. Ji ber ku çêkirina ramanan ne prosesek serbixwe ye, na, ew bi xwe
jî beşeke ji rêzimana zimên.
Kurmanciya nivîskî ya îro serencama xuristî ya vê bareyê(haletê) ye.
Nivîskarê kurd jî eger nivîskarê zimanê kurdî be gerek serencam û derçûna herî
ronak ê bareya wergirtina zimên be. Ji xwe pirsa serekî li vir dest pê dike: Ma
nivîsandin, wek huner, bi zimanekî wergirtî çêdibe yan na? Ez vê pirsê hetanî ku
xweşmêrekî nivîskar (nav di xwe de bide) û ji me re ta bi derziyê ve ke, vekirî
dihêlim!!.
Jixwe eger em bixwazin vê bareya malkambax ji çarçewa nivîsandinê
rakişînin realîteya dabeşkirina coegrafyayî û formên sînor û dorpêçkirina gelê
kurd, dê rewşa çanda kurdî, kesayetiya resen û dîrokî ya mirovê kurd, awayên
perwerdeyî û geşkirin û duristkirina hişmendyane ya rewşenbîrê kurd bi taybetî,
hem zelaltir û hem jî xemgîtir, diyar bibin.
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Li vir pirsên bingehîn ên hebûnê, û lixwemikurhatina rasteqîn a rewşenbîr
û nivîskarê kurd, û asta balkêş û tirsnak a guftûgoya çarenûsane, dest pê dikin.
Ango pirsên di çeşnê gurmînê de ku dê sergêjahiya melevanê peyva kurdî
rawestîne, û dê bikaribin asoyên nû û teze li ber pirsgirêkên dîrokî û siyasî û
rewşenbîrî jî vekin:
- Hetanî kîjan radeyê me li dijberî çanda tirk û ereb farisan çanda xwe ya
netewî parastiye?
- Cihêwazî û nakokî û sê formên cihêreng ên danûstendin û rabûn û rûniştina
kurdan ku ji xwarin û cillixwekirinê dest pê dikin û li cem têramandin û hişmendî
û awayên derbirînê ranawestin, ji kûderê hatine?
- Kurdê ku çanda xwe, kultûr û zanîna xwe ji destê diwemîn wergirtiye,
hetanî kîjan pileyê şiyaye hokar û regezên kurdewariya xwe û kultûra xwe ya
neteweyî biparêze û jiyana xwe bi heman kultûrê berdewam bike û di çarçewa
aferandinê de wê kultûrê derbibire?
Weşan, pirtûk, berhem û nivîskarê kurd ê ku bixwaze ji dil û can, di vê
qonaxa hestdar û tirsnak de, ji xwe re, hem roleke dîrokî damezirîne û hem jî
beşdarî avakirina dîmena giştî ya çand û peyva kurdî bibe, gerek berî her tiştî
hewl bide ku li beramber û li dijberî zimanê êlê, zimanê kerî û zimanê jihevketî
yê kolana ku di merc û barûdox û seqayên(etmosfer) sexte û qelp de hatiye
perwerdekirin, raweste. Wî zimanî ji toz û bandora dîrokî daweşîne, bêjing bike,
zelal bike, biparzinîne.
Nivîsandina wêjeyî, aferandina hunerî û statîkî, eger angoyeke zelaltir
û mebesteke piralî û hokarên nû yî rehdaçikyayî û qublenameyeke jêpiştrast
pêşkêşî zimên nekin, dê, ew nivîsandin û aferandin, wek serencamine bêguman,
careke dî dûbarekirina zimanê berdest be, dê dûbarekirina realîteya naskirî ya
dîrokî û civakî be, realîteya ku bi sedsalan dîmenên wê ji alî dagîrkeran ve hatine
nîgarkirin û parastin.
Di çarçewa dîroka «kurmancî» de, dê ji nû ve ragihandina barûdoxên
siyasî û bi bîranîna proje û planên sedsalane yên hovane û trajîdya qedexekirin û
gemkirin û afsaneya berxwedan û xweparastina kurmancî bixwe be jî.
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Wexta ku nivîsandin ziman zelal bike, naverokekê pêşkêşî ezmûneya
nivîskarê kurd dike; berya ku ev naverok naverokeke navnetewî û mirovî be, dê
naverokeke taybetî yakekesî û netewî bit. Ango wêje û nivîsandin, di vê sewiyetê
de, dê formekê pêşkêşî jiyanê bikin, mebesta me jiyana mirovê kurd e. Bi alîkariya
vî formî, em dê xwe, hest û nestên xwe û mebesta hebûna xwe, erk û pêdivî û
berpirsiyariyên xwe yên wijdanî û şarestanî nasbikin.
Ev proses ne bi nivîsandina deqên hêsan û sade û ne jî bi xwesipartina têrm
û hevokên wergirtî, û ne jî bi xwepêşandan û xwerepkirin û di zemîna peyvê
de bi xwedûbarekirinê, pêk tê. Lê pêkhatina durist a vê prosesê bi kûrkirin û
berfirehkirin û dolmendkirin û asovekirina amaje û xeyal û hizrên berz û sihr
û aheng û harmoniyeke derûnî, dest pê dike. Bi kurtî, eger em di wê baweriyê
de ne, ku êdî kurmancî dest bi xwenivîsandinê kiriye, gerek em bikaribin, bi vî
zimanî, ezmûneyên xwe, hem wek mirovine rewşenbîr û hunermend û neynikên
rengvedana qonaxên dîrokî yên gelê xwe, û hem jî wek mirovine giştî ku di cih
û demeke taybetî de dijîn, bi şêweyekî ciwan û xweşik û giranbuha û hunerane
pêşkêş bikin, çinkî mezintirîn tawanbarî li dijî civatê ew e ku em ezmûneya wê
civatê bi alavine sexte û bi behreyên lawaz û riswa, bînin zimên.
( Eger tu binivîsînî, gerek berî her tiştî tu şoreşekê neko di civatê de lê di
xwe de, di zimanê xwe de, di nêrîna xwe de, û di nivîsandina xwe de, çêbikî.
Gerek tu agir bî hetanî ku çirîsk ji te biçin. Adonîs)
Kurmancî jî wek hemî zimanên dîtir xwedan bêje û peyvên giştî û naskirî
û amadekirî ye.
Bi van bêje û peyvan, mirovê kurmancîaxêv dikare taybetmendiya
jiyana xwe ya gelemper û takekesane, hem ragihîne û hem jî derbibire. Her
kurmancîaxêvek- ku ne lal be- bi hêsanî dikare bibêje» ez birçî me «.. Rola
wêjeyê ya payedar û giranbuha ew e ku bikaribe vê sewiyeta vebêjî û peyivînê
derbas bike û zimanê nivîskî ji vê asta giştî ya bikaranîna zimên rizgar bike, ziman
berbi asoyên teze de rakişîne, li dijî bikaranîna prîmîtîv û hevokên westiyayî û
fermanên qels û lawaz ên zimanê normal raweste û sînorên nûjen li ber formên
cihêreng ên derbirînê veke; ango derbirîn bixwe kûrtir û dijwartir û şarezatir bibe.
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Di vê çarçewê de, armanca wêjeyê, daxwaz û arezû û kefteleft û xebata nivîskarê
wêjeyê jî, ne dûbarekirina peyv û hevok û wişeyên ku her kes- ji bilî lalan- dikare
wan ligor sewiyeta xwe derbibire. Lê nivîskar, madam nivîskarê zimanekî taybetî
ye û bi cihana hunerê re dan û stendinê dike, gerek bikaribe tiştên ku nayên
bilêvkirin bi lêv bike, tiştên ku nayên bi gewdekirin bi gewde bike, tiştên ku nayên
pesnkirin û wênekirin û saloxdan, bipesinîne, bi wêne bike û di zeviyên xeyala
resen de serpereştê saloxdanê be. Ango peyvan û bêje û hevokan, rêxistina naskirî
û berdest a zimên bigihîne wê asoya ku ziman bixwe nikarîbû xwe bigihandê, yan
jî ziman bigihîne wê qonaxa ku tu carî di pêvajioya xwe de, ziman, ji xwe bawer
nedikir, ku êdî dikare bihingivê.
« Gerek hergav em bixebitin û şaş bibin, hîn bibin û şaş bibin hetanî ku
dawiya dawî em bigihêjin belkoyên (ihtîmalatên) vekirî yên deqekî ku bikaribe
pêdarî û berxwedanê bike; ne berxwedana li dijî tang û topan û gulleyan, lêbelê ya
li hemberî tiştên tirsnaktir: deqên hêsan, deqên yekalî yên ku ji boyî nixumandina
tawanbariyên dîrokê hatine nivîsandin» Haydgar.
Ziman, çi ziman be bila bibe, di cîhana derbirîna hunerî de, wexta ku
realîteyê wisa qeşartî û eşkere pêşkêş bike, tu nakokiyê di navbera xwe û zimanê
rojane û devikî de nahêle. Çinkî di prosesa dahênan û aferandina deqên wêjeyî
û hunerî de, gerek zimanê derbirînê hemî alavên spehî û bedew bi dest xîne da
ku hebûnê bibêje, man û nemanê biguhêzîne, herdemî û berdewamiyê ragihîne,
û di wê sewiyetê de jî bikaribe dîrok û çand û hişmendî û şaristaniya gelê xwe
biçesipîne, biparêze, dolmendtir bike, û çend angoyên pîroz û balkêş û bi rûmet
pêşkêşî herikîna hebûna wî bike. Neku wêje ji derveyî wêjeyê û li derveyî alavên
wêjeyê bête nivîsandin. Neku nivîskarê wêjeyê zimanê xwe ji sewiyeta zimanê
kolanê wergire yan jî ji zimanê yên berî xwe, û ji nû ve, ji bêçarî, careke dîtir, bi
derbirîneke kambaxtir û bi behreyeke zuhatir û bi alavine bawî, li me vegerîne.
Neku zimanê nivîskarê wêjeya kurdî bê ziman be, mebesta me bê zimanekî
xweser û taybet û bê tevn û ristineke cihêwaz be. Ma îro ji bilî zimanekî ku hemî
nivîskarên kurmancî di navbera xwe de ew dabeş kirine, heye?
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HELBESTVANEKÎ AZADÎXWAZ,
WELATPERWER Û SOSYALÎST:

QANÎ
Occo Mahabad

H

er millet bi çînan pêk tê. Her
helbestvan jî girêdayî fikr û

ramanekê ye. Qanî mîna Hejar, Goran, Hêmîn,
Qedrîcan, Cegerxwîn baweriya xwe bi armancên
çepî tîne û heta mirina xwe wek şairekî çepgir,
yekîtîparêz, welatperwer tevgeriya, ji bo
pêkhatina fikrên xwe her û her şer û tekoşîn da.
Ew şairê gundî, cotkat, kedkar û
belengazan e lewma jê re gotine ku Şairê
Bindestan. Em dikarin jiyana Qanî bi du
heyaman tehlîl û şîrove bikin.Di

heyama

yekê de Qanî hê xort e di bin bandora fikrên
metafîzîk û rûhanî ne. Hê hişmendiyeke çînî,
netewî û civakî pê peyda nebûne. Di heyama
duyemîn de diguhere, dibîne ku milleta Kurd di
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bin dagirkeriyeke giran de dinale, ne azad û serbixwe ye, feqîr û bindest hatine
hiştin. Hewl dide ku xelkê xwe hişyar bike rake li ser piyan ku ji bo şoreşeke
netewî, çînî şer bike û têbikoşe. Qanî ji bo xelkê xwe yê tê mêtîn û çewisandin bi
helbestên xwe dibe roniyek û rêyek. Dixwaze ku ciwanên nezan ji bo pêşeroja
neteweya xwe bi nivîs û çalakiyên watedar, welatê xwe ji bin nîrê serdestiya
mêtîngehkaran rizgar bikin. Qanî li dijî emperyalîzm, faşîzm, û mêtîngeriyê wek
şairekî azadîxwaz, welatperwer, çepgir û sosyalîst derdikeve pêşberî me.
Navê wî yê rastîn Mihemed Kabulî ye ji binemala Kabulî ye. Ev bi nasnavê
Mamoste Qanî tê naskirin. Malbata wî giregirên naskirî ya vê herêmê ye. Qanî
di sala 1898an de li gundê Dolaşê ku girêdayî Merîwanê ye hatiye dine. Kurê
Şêx Ebdilqadirê Şêx Seîdê kurê Şêx Mihemedî Dolaş e. Hê zarokekî çil rojî bûye
bavê wî dimire. Piştî du salan diya wî jî jiyana xwe ji dest dide. Qanî sêwî dimîne.
Apê wî Seyîd Ehmed Qanî lê xweyî nake. Li cem Axa Seyîd Huseynê Çûrî li
gundê Çûrê mezin dibe.
Divê ez têbiniyeke girîng diyar bikim ku hinek çavkaniyên Kurdî, Îngilîzî
û Fransî de gundê ku Qanî lê welidiye wek Rêşîn hatine qeydkirin lê hin
çavkaniyên Kurd, Faris û Ereban de cihê ku lê çêbûye wek Dulaş an jî Dolaş
hatine nivîsandin. Dîsa hinek çavkaniyên Kurd û Ereban de navê gundê Çûrê wek
Çorê hatine nivîsandin.
Qanî li Merîwanê mezin dibe. Merîwan îro di bin banê eyaleta Kurdistanê
de bi nifûsa xwe ya 150î hezarî bajarekî biçûk e. Bi gola xwe ya Zirevarê tê
naskirin. Niştecihên vî bajarî bi giştî Kurd in lê hinek Fars û Azerî jî tê de dijîn.
Eyaleta Kurdistanê bi deh bajaran pêk tê, serbajarê vê eyaletê Sinê ye. Li Sinê
bêhtirîn zaravayê Erdelanî tê axavtin. Nifûsa Sinê îro gihiştiye 500 hezarî. Sîne
bi wêjevanên xwe yên navdar Mestûre Erdelanî û Ebdulmecîd Mîrza tê naskirin.
Îran bi giştî 31 eyaletan pêk tê.
Axa Seyîd Huseynê Çûrî ji bo ku Qanî perwerdeyeke olî bibîne wî dişîne
medereseyê. Dema ku dibe feqî ji bo debara xwe gundên Merîwanê digere ku
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feqîtiyê bike. Qanî bi van salan bi helbestê re mijûl dibe. Helbestên wî yên pêşî,
gellek metafîzîk û rûhanî ne. Tesîra hişmendiya medrese û ola Îslamê mezin e.
Zimanê helbestên wî jî bi giştî Farisî ne. Em dikarin bibêjin ku guherîna wî ya
fikrî bi feqîtiyê re dest pê dike. Di dema feqîtiya xwe de gellek bajarên Iraq û
Îranê digere. Bi şahidbûna rewşa gundiyên belengaz ku di bin zordestiya axa, mîr
û began de eza û cefayên mezin didîtin hemû hişmendiya wî diguherîne û li dijî
zordarî û stemkariyê disekine. Di van geran de gellek kesên demoqrat, sosyalîst û
qomînîst nas dike bi wan re têkiliyên saxlem datîne. Bi peydabûn û çêbûna fikrên
netewî zimanê helbestên wî jî dibe Kurdî. Bi zimanê xwe yê dayikê gazî gundî
û rênçberan dike ku bila li dijî pergala axa û mîrîtiyê şer bikin û mafên xwe yên
xwezayî bi dest bixin.
Ji bo jiyana wî dewreke girîng jî peywira meletiyê ye. Di meletiya xwe de
Merîwan, Sine, Seqiz, Bane, Mahabad, Hewlêr, Silêmanî û gelllek bajarên din
digere, mirovên bindest û hejar ji nêz ve dibîne û nas dike. Helbestên welatparêz,
yekîtîxwaz, azadîxwaz, dij-faşîst û kolonyalîst dinivîse.
Helbestên wî yên di vê dewrê de em dibînin ku Qanî li dijî faşîzma Iraq û
Hîtlerê ye. Şerê duyemîn yê cîhanê tesîr lê dike di helbesta xwe ya bi navê Eger
Mirdim de hem li dijî faşîzma Hîtlerê hem jî li ser rizgarkirina welat disekine.
Qanî yekîtîparêz e naxwaze eşîrên Kurdan di navbera xwe de şer bikin û
alîkariya dijminê Kurdan bikin. Di helbesta xwe ya Wesyatname de bang dike
eşîrên Goran, Erdelanî,Herkî, Bextiyarî û yên din, bila destê hev bigrin û ji bo
Kurd û Kurdistanê bi yek bibin û têbikoşin.
Ew alîgirê maf û azadiya jinên bindest e. Di helbesta xwe ya Bo Kiçekan
de paşverûtiya civakê dibîne, li ser pirsgirêkên jinan disekine û dadixuyîne ku jin
û keçên Kurdan ji bo pêşeroja xwe bixwînin û bixebitin.
Qanî her çiqas meletiyê kiribe jî karê meletiyê nedomandiye. Nexwestiye
ku bi karekî olî debara xwe bike. Ew ji karkeriyê bigire heta cotkariyê pirr kar
û baran de dixebite. Di sala 1939an de li ser rêya Silêmanî û Pêncîwînê ji bo
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Rêveberiya Şaxa Çêkirina Rê û Baniyan demekê karkeriyê dike. Ji ber xebata rê
nexweş dikeve û helbesta Nexwoş im Çi Bikem dinivîse. Di vê helbestê de hem
behsa halê xwe yê nexweş û reben dike hem jî rewşa karkerên hejar û bindest
vedibêje. Rizgarbûna karkeran di pergala sosyalîst de dibîne, pergala serdest ya
maldaran wek xwînmij, kedxwar û paşverû dibîne ji bo hilweşandina vê pergalê
karkeran hişyar dike, naxwaze pergala emperyalîst karkeran bixapîne.
Ew welatperwer e, axa Kurdistanê ji her tiştî zehftir hez dike. Di pirr
helbestên xwe de delalî û xweşikiya Kurdistanê bi zimanekî lîrîk û sade dinivîse.
Di helbesta xwe ya Xakit Benirx e de tu tiştî mîna axa Kurdistanê giranbiha û
girîng nabîne.
Qanî li dijî mêtîngeriyê ye. Di gellek helbestên xwe de dewlemendiyên
binerd û sererdên Kurdistanê yeko yeko dijmêre û ev hemû têra me dike li vî
welatî xwedî derkevin dibêje. Di helbesta xwe ya Sûdî Wilat Im de hilberînên
çandiniyê yên Kurdistanê rêz dike, gazî dike ku zengînî û dewlemendiya vê axa
qedîm û adan bê parastin.
Qanî sosyalîst û şoreşger e. Di sala 1947an de li gundê Kewlûsê yê bajarê
Şarezûrê paletî û rencberiyê dike. Di vê salê de helbesta Qelaçûy Dijmin dinivîse.
Baweriya xwe ya sosyalîstî li ser kaxizan rêz dike û felatbûna karker û cotkaran
di Şoreşeke Sosyalîstî de dibîne.
Qanî ji dayikbûna xwe bigire heta mirina xwe wekî karker û cotkaran
bi feqîrî û rebeniyê ve jiya. Emrê wî bi tekoşîneke şoreşgerî derbas bû. Di sala
1963yan de bi kurê xwe re li Îranê tê girtin. Demekê di zîndana Qecerê ya li
Tehrenê girtî dimîne. Di bin şert û mercên giran de nexweş dikeve, ew bi kurê
xwe re rojên dijwar derbas dikin.
Ew şairê mezin û fedakar ku jiyana wî bi tevahî ji bo azadiya Kurd û
Kurdistanê derbasbûyî di meha gulanê ya 1965an de li gundê Lengedê ku girêdayî
Pêncwînê ye jiyana xwe ji dest dide. Hemû jiyana xwe ji bo rizgarbûna bindestan
feda dike. Ji xêynî helbestên wî, tu zêr û dewlemendiyên wî tunebûn. Dema ku
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dimire 67 salî bû û di cêba wî de 300 Filsên Iraqî hebûn.
Helbestên xwe bi zimanê Kurdî, Farisî û Erebî nivîsandine. Helbestên wî
yên neçapkirî yên çapkirî zehftir in. Dîwana Seîdê Şîrazî ya bi navê Gulistan ji
Farisiya Klasîk wergerandiye ser Farsiya Nûjen.
Berhema Reşîd Yasemî ya Dîroka Kurdan bi alîkariya Kerîmzend ji Farsî
werdigerîne zimanê Kurdî.
Dema ku Qanî diçe Erdelanê binemal û giregirekî Erdelanî jê re li ser çand
û dîroka Erdeleniyan destnivîseke bi qasî 220 rûpelî dide. Qanî vê berhemê ji
Farisî werdigerîne Kurdî. Pirtûk di warê xwe de wek xezîneyekê ye ku behsa
serpêhatî, cih, war, çand, dîrok û mezinên Erdelaniyan dike.
Qanî li ser dîrok û rûdanên Kurdistanê pirtûkeke 380 rûpelî dinivîse, rewşa
aborî, siyasî, darayî, çandî û bi taybetî li ser şoreşa 1961î bi ziman û hişmendiyeke
vekirî disekine.
Heta niha bi navê Guleley Merîwan, Baxçey Kurdistan, Deştî Germiyan,
Şaxî Hewraman, Çwarbaxî Pêncwîn 5 berhemên Qanî bi zaravayê Soranî hatine
weşandin.
Sed heyf û mixabin, Kurdên me helbestvanên xwe yên klasîk û nûjen bi
qasî şair an jî hunermendên Tirk, Ereb,Faris û yên Cîhanê nas nakin. Her rengê
siyaseta Kurdî bi tenê bi propagandeyeke rêxistinî mijûl in zêde girîngiyê nadin
çand, hûner, ziman û dîroka Kurdan. Medyaya ku di bin sîwana siyasetê de ne, bi
tenê nûçe û ajîtasyonê re pêwendîdar in. Edîtorên Medyaya Kurdî bi têkiliyên dost,
nas û cîrantiyê peywirên xwe bi cih tînin û bi hişmendiyeke netewî tevnagerin.
Bi hezaran helbestvan an jî dengbêjên me hene lê medyaya Kurdî radizê. Bi
sedan malperên nûçeyê hene lê 10 heb malperên fermî yên çandî, hunerî û dîrokî
tunene. Em bi destê xwe, pêşeroja xwe jar û belengaz dikin. Hevalno ji kerema
xwe derfetên xwe hinek ji bo çand û hunera Kurdan xerc bikin.
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ZAR Û HINDEK GELEŞEYÊN
YEKÎTÎYA NETEWEYÎ
Osman Ehmed

E

bram Du Siwan di pertûka bi navê
(Gotinên Cîhanê) de, dibêje: Dozîna
zar, yan jî peydabûna zar bi hemû pîvanên
xwe sosertek e, û giroveke vebirî ye li ser
şahkarîya mirovatîyê.
Sedema domandina pergala mêtîngerîyê,
mirov
kare
bi
vîşêweyîşirove
bike,
damezrandina dibistanan bi
zarêdagîrkeran mebesta jêdûrkevtina
mirovê Kurd ji kelepûr ûçandêbû,
dûrkevtina ji dab û nerîtan bû, armanca
sereke ew bû ku guherîn di binwaşên
civaka Kurdîde dirust bibe ûgel dev ji zarê
xwe berde, û paşê jî di encamê de mirov
dûrî netewe, dûrî xaka xwe jî bikeve ,neku
ji bo pêşkevtina gelê Kurd bû, ev nerîn
ji alîyê zanista civakî ve, ji hêla zanista
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aborî ve, mîna ku mirov bêje zarê têran û zarê hejaran, yan jî bêje
zarê bajar û navendên pêşkevtîû zarê xelkên bajarên paşkevtî , yan
jî zarêafirandin, pêşesazîyêûçaksazîyêû zarê cotkarîyêû gavantîyê,
bijartin diyar e. Helbet mirovê keysbaz û hindek belengaz wê (dê)
bijardeya xweşîyê helbijêreû wek serencam koçberî berev bêganîyê
dest pê dike , şêlandina nirxên Kurdî dest pê dike , bi têgehiştina
van kiryaran ,pêdivî em têbikoşin ji bo perepêdana bîra serxwebûna
neteweyîûem hewl bidin bo parastina nasnameyêûcudahîya me ji
neteweyên ku me dorpêç kirine .
Ji hêla zanistazarîûderûnî ve jî , bangeşe li dar e , eşkere radigehînin
û dibêjin ; Di kurdî de , zarawa û devok hene , ji bo bersivê mirov
dikare amace bi pertûka navbuhirî(Gotinên Cîhanê) bike , belam ev
rewş ne tenha ji xweserîyazarê kurdî ye . Di hemû zaran de zarawa
û devok hene . Standardbûn tenê (tenha) ji bo zarê nivîskî ye , ne di
yê devikî de , tu gel yan jî netewe neşêangaşt bike û bêje ; ku hem
zarê wan yê devikî û hem jî yê nivîskî zarekî hevgirtî û standard e
! rewş û doxa zarê standard têkeldarîrewşa kîşwera neteweyî ye ,
bi şêweyekî zanistî tu netewe neşêbêje zarême xwerûû zelal , zar bi
hinardeyan re , bi mitayan re sînoran dibezîne , ji lew re peydabûna
peyvan di nav gelên hemsar tiştekî asayî ye , peyvdimire û dijî,
anku , her derfet hebe ji bo geşbûn û werarêkeysê lê tîne ûdi barê ne
asayîde , anku di doxên bê serûber dewinda dibe ,rewşa zarê Kurdî
ev e ; tenha zarê Kurdîdi berhengarîyêli ber xwe dide . Ez dikarim
bêjim ku her zarekî Kurdî qûnaxeke dîrokîji şehrestanîyêberceste
dike ( di xwe de diçespîne) , anku ev doxa wesa ji pirbûna zarawa
derencama hebûna sabarên xwecihî ne ( yên biçûk) .
Pêdivîya me bi tevgereke nîştîmanîya hêzdar û palveder ku
harîkarîyê bide belavbûna zarê resen , mirov dikare bêje ku pêdivîya
civakî bi danpêdana zarawayên herêmî jî heye , ev nayê wateya
piştguhkirina wan zarawayan ev ji hêlekê ve , yan jî peydakirina
zarekî hevgirtîû bi sazan tenha pisporên şareza di biwarê rênimayên
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zarê Kurdî ji her çiwar alîyan û amadekirina ferhengeke fermî ji
alîyên desthelatê veû rola rewşenbîrên Kurd di hînkirinê de pirtir
dibeû zehmetir dibe .
Cudahîya neteweya KurdîûAryanîçî ye ?
Rader resenîya karê rast di dema buhirî de dide , anku dema buhirî
dike binwaşe , ji lew re , ez dê li ser dema buhirî pişkinînekê bikim
.
Karê alîkar ya zarê aryanî ku yek ji xeysetên zarê neteweyî ye ji
bo hemû gelê Aryanî, karê (işt) e , ev karê alîkar di zarê Parsî de
hêjta serbixwe tê nivîsandin lê wek (şid) û diyar e ku pîta (şe) ji ya
(se) kevintir e , ûev rewşdi zarawayê Kurmancîû Soranîde berçav
e , ûdi Kirmanckî(zazakî ) de nixavtî ye , li ser dema madîyan vê
werarêdest pê kir , werara çespandinû nûsekê(pêvekirî ) bi navê
karan re .Ez dêçend nimûneyan ji bo têgehiştinê bidim :
Di zarê Kurdî de karê alîkar (işt) dikeve tenha di dema buhirî(borî)
de , anku ji mêj ve ye , yan jî kevintir e , dêrîntir e , û wateya karê
bi liv dide ! bi wateyeke din di Kurdî de çalaktir e . Ev (işt) bi
rayekê re wateyê serguha dike , û tenha bi rayekê Karan (lêkeran)
ve dixebite , çawa karê alîkar di dema buhirî (borî) de (kir) bi
navan û rengdêran (hevalnavan ) re dixebite .
Nimûne : Ji bo karên bihêz , anku yên liv tê de .
Biraşt : Bira + işt (bira , birêj) herdu jî bê wate ne , tiştê ku wateyê
dide ûserguha dike karê alîkar (işt) e .
Biraştin : Bira + işt + in
Kuşt : Ku + işt ( Ku )
Kuştin :Ku + işt + in
Xist : X + ist ( X )
Xistin : X + ist + in
Şûşt :Şû + işt (Şû , Şo)
Şûştin :Şû + işt + in
Nivist (rakewtene): Niv + ist
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Nivistin: Niv + ist + in
Malişt : Mal +işt
Maliştin : Mal + işt + in
Ji radera hevedudanî( )مــن المصــدر المركبcompoundinfinitive.
Rû – nişt : Rû – n + işt
Rû – niştin : Rû – n + işt + in
Da – nişt : Da – n + işt
Da – niştin : Da – n + işt + in
In :nîşana gelejimara kirdeyan e .
Li vir li gorîku min jor diyar kir, zarawayêKurmanckî (Zazakî)
dikevedoxekeseyr , dikeve derîvêrênimayê,mirovkarebêjekukarê
alîkar(işt)windayeji ber tenha tîpa (t) maye .
Nimûne :
Şutiş – Şitiş:Şûştin
Girotiş : Girtin
Di zarawayêkurmanckî de tenê ji karê alîkar (işt) , tîpa (t) maye !
Çima wesa dibe ? Bersiv lêkolîn jê re divê !
Di dumahîkê de , wektojerekî zanistî, ez karim bêjim: Hemû
zarawayênKurdîrijdû kok in li ser vê hûrbîn û dahûrandinê,
evgirovejî resenîya neteweya Kurd bi hemû zarawayên xweve ,
xwebi daraaryanîvekemerbestdike, ûzêdebarî wêmirovdikare bêje
ku(işt ) hebûû ser bixwe bûûkarê alîkar (bû – bûn ) û carinan
pêvedinûsandin . bi gotineke din em Kurd xwedanê karêişt in .
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REWŞA PEXŞANA KURDÎ DI
NAVBERA SEDSALÊN 10 - 20’an DE
Amadekirin: Selwa Hemoşro

B

i lewazbûna desthilatdariya Îslamê ya
Ereban, di herêmê de gelek dewletên

serbixwe hatin çêkirin. Vê yekê jî, rê li ber pêşkeftina
hinek hêzên dîtir vekir, mîna bihêzbûna dewleta
Selcûqî ya ku di sala 1072’an de, derbasî Kurdistanê
bû û desthilata xwe li ser piraniya Kurdistanê deyna.
Di wê demê de, di Kurdistanê de hinek dewletên
biçûk û mîrîtî hatibûn çêkirin. Wek, dewleta
Merwanî, Hesnewî, Şedadî, mîrîtiya Hesen Kêf,
Cizîr û Bidlîs. Lê dîsa êrîşên hêzên dagirker li ser
Kurdistanê berdewam bûne.
Weke; Mexûl, Teter, Turkmen heta hatina
Osmaniyan di salên 1514’an de piştî şerê Çardîranê û
fetihkirina wan ji Kurdistanê re. Di vê demê de mîrên
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Kurdan ên ku bi peymanekê desthilata Osmaniyan pejirandibûn, desthilata xwe
“otonomî” didomandin. Lê Kurdistan bi tevahî di nav 200 salên piştî wê re,
her tim meydana şerê di navbera herdu împaratoriyên Osmanî û Sefawiyan de
bû. Di nava vê demê de, gelek mîratî derketin. Wek, mîratiya Erdelan, Baban,
Soran, Behdînan, Botan û Hekarî. Ev mîratiyên ku mirov dikare bêje nîv-dewlet
bûn, ji sedsala 13’an, heta nîvê sedsala 19’an berdewam kirin.
Li gora belgeyên di pirtûka Şerefname û li gera Ewliya Çelebî li ser rewşa
civakî ya Kurdistanê, di sedsalên 17-16-15’an de, bajarên mezin ên Kurdistanê,
weke; Amed, Bidlîs, Mêrdîn, Wan û bajarên din, jiyan, ayîn, edet, destgehê
sazomanî û tenduristî, endustriyal di asteke pir pêşketî de bûn û ji aliyê çandî,
bazirganî, hunera avahî ve di asteke bilind de pêşketî bûn. Ev jî diyar dike ku
çanda gelê Kurd, bi gavên mezin pêşve biribû. Di bajarên Xan û Mîran de,
mizgeft, dibistan, pirtûkxane, fêrgeh û dersxane hebûn.
Di wan mizgeft û dibistanan de, mirovên zana, zanyar û hemû zanîna
dinyayê hebûn, ew mijûlî lêgerîna hemû zanistan û pirtûkên hêja dibûn. Pirtûkên
xwedênasiyê, dinyanasî, zimannasiyê, edebiyatnasiyê dinivîsandin û fêrî melatî
û feqetiyê dikirin. Ev rewşa han dide nîşankirin ku di Kurdistanê de, jiyana
aborî û civakî pêşketina wê bi xwe re çanda gelê Kurd pêşve biribûn û derfetên
derketina huner û wêje afirandin.
Lewre, di vê pêvajoyê de, mirov rastî derketina gelek hozan û şaîran tê.
Bi taybet jî, di mîrîtiya Cizîr, Hekarî, Baban û Erdelan de. Mirov dibîne ku bi
hersê zaravayên zimanê Kurdî; Kurmancî, Soranî, Hewramî şaîr derketin.
Emîr Hesen Por, di lêkolîna xwe ya li ser wêjeya klasîk a Kurdî de,
lîsteyek bi navê şaîrên Kurd, nivîsiye. Weke heyî em didin xuyakirin.
«Di sedsala 20’an de, her çiqas hewildanên rewşenbîr û Kurdên welatparêz
pêş ketin, mixabin! tu encam bi dest nexistin. Di wextê ku împaratoriya Osmanî
parçe dibû û gelên dibin sitemkariya wê de azad dibûn, hewildanek ji dil bi
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hêz û berfireh ji aliyê Kurdan ve pêş neket. Kurdistan ku bûbû du parçe, di
şerê Cîhanê yê yekem de hat parvekirin û bû çar parçe. Kurdistan a ketî bin
dagirkeriya çar hêzan ji hemû mafên xwe yên netewî, siyasî hatibû bêpar hiştin.
Di serî de, dewleta Tirk bi avakirina cumhuriyetê û şûn ve, tevayî mafên gelê
Kurd nîkol kir, ji vê wêdetir jî hebûna gelê Kurd nepejirand.
Wêjeya Kurdî di hezar salên derbasbûyî de pêş ket û şaîr û helbestvanên
mezin derxistin, wêjeya Kurdî bi zimanê Kurdî, bi tîpên Erebî nivîsandin.
Heta sala 1898’an bi derketina rojnameya ((Kurdistan)) re, zimanê Kurdî
derbasî nivîsandinê bû.
Di nav rewşeke parçebûyî, dagirkirî de gelê Kurd di vê sedsalê de jiyaye.
Çawa ku hêzên dagirker derfetên dest xwe bi kar anîn bo jenosîdkirina netewa
Kurd, hewildanên parastina zimanê Kurdî û çanda wî dihat kirin, her weha keft
û leftên ji dil hatine pêşxistin ji bo afirandina alfabeya Kurdî taybet, heta ku
bibe zimanê wêje. Lê mixabin çawa ku netewa Kurd hat parçekirin nivîsandina
bi zimanê Kurdî jî hat parçekirin. Sê alfabe di nava Kurdan de pêş ketin;
alfabeyek bi tîpên Erebî di nav Kurdên Başûr û Kurdên Rojhilat de pêş ket,
alfabeyek bi tîpên Latînî di nav Kurdên Rojava û Kurdên Bakûr de pêş ket, û
alfabeyek bi tîpên Rusî-Kîrlî di nava Kurdên Yekîtiya Sovyetê ya berê de pêş
ket.
Ji bilî çewsandin, qedexe û dijbertiya hêzên dagirker li hemberî ziman
û çanda gelê Kurd û nebûna desthilata netewî ya Kurd. Ev parçebûna di aliyê
nivîsandina zimanê Kurdî de, bûye sedema ku zimanekî wêjeyî hevbeş di nav
Kurdan de dernekeve. Vê yekê jî bi xwe re bandoreke neçê li ser pêşketina
wêjeya Kurdî kir. Lewre mirovên Kurd pir sûd ji pêşketin, an ji berhemên ku
derdikevin nagire. Ne Kurdên Bakûr û Rojava ji berhem û pêşketinên wêjeyî
yên li Başûr û Rojhilat dibînin û têdigihîn û sûdê werdigirin. Berovajî vê yekê
jî rast e.
ROJAVA- HEJMAR 4- HAVÎN 2021

61

Ev mijar gelek hatiye goftûgokirin, lê encamak derneketiye. Dr.
Qasimlo dibeje; “Neyîna nivîsandineke hevbeş û yek, ji zimanê Kurdî re
dibe sedema ziyanên pir mezin li ser pêşveçûna zimanê Kurdî.” Di nava
tabloyêkî bi vî awayî de wêjeya Kurdî di sedsala 20’an de, her çiqas pêşketinek
mezin çênekiribe jî, wêje jî weke ziman şerê tekoşîna heyîna xwe kiriye.
Bi gelemperî, mirov dikare bêje ku di nava van 70›ê salan de, Kurdistan
hîn bêhtir hat parçekirin û dagirkirin, ji aliyê rejîmên ku hebûn û nasnameya
gelê Kurd nîkol kirin û li hember wî hemû rengê çewsandin, zordarî, qirkirin,
koçberkirin û jînosîd bi rêve birin. Ev pêvajoya serhildan û berxwedanên bê
rawestin ên gelê Kurd bû. Ev serhildan û berxwedan ên ku di rêvebirana xwe
de lawaz bûn û bêyî serokatiyek netewî û hemdam bûn.
Di vê pêvajoyê de, dewletên dagirker li ser Kurdistanê desthilata xwe
saz kirin, ser erd û bin erdê Kurdistanê talan kirin û gelê Kurd ji hemû derfetên
jiyanê bê par kirin.
Kurdistan di nava cîhanê de hat jibîrve kirin. Nebûna Kurdan hat
pejirandin. Bi vî awayî tunekirina gelê Kurd û binbirkirina wî ji hemû nirxên
netewî ji ziman û çanda wî dihat rêvebirin li ber çavên dinyayê tevahî.
-------------------------------------------------------------------------Jêder û Çackanî:
• Dîroka Wêjeya Kurdî
• Kovara W
• Kovara Zend
• موجز تاريخ القصة الكردية الحديثة – جان دوست
• Malperên kurdî

ROJAVA- HEJMAR 4- HAVÎN 2021

62

XEWNA
MIHEMEDÊ HUNERMEND
Helîm Yûsiv

w

ê şevê hevalekî min ketibû derya
bîranînên xwe. xwe di nav de

winda kiribû. pala xwe dabû dîwarê rojên
çûyî û bi germayî dest bi bûyerên jiyana xwe
kir. bûyerên jiyana xwendekarekî zanîngeha
helebê. min jî nexwest ez peyvên wî bibirim.
xwe dirêj kiribû û di navbera amûd û helebê
de, agir dabû deh salên zuha û dirêj ji jiyana
xwe. bêhna şewata deh salan ji xewnên vala
û hevalên ji tozê. rojên ji dûman û xewê û
teqereqa ko temenê reqê pê çûbû xwê.
**
em dido di xaniyekî bi kirê de bûn, û ji
ber ko xanî sê ode bû mihemed xwest bi me re
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têkeve xênî. hevalê min bi vî awayê erêkirina xwe diyar kir:
- baş e, hema bi kêmayî lê xuya dike ko xortekî paqij e.
lê mihek di ser hatina wî re derbas bû dema qerebalixê di nav wî û
hevalê min de destpêkir. ji ber ko karê hevalê min tazîkirin bû, mihemed
perçe ji xwe dikirin. gava ko yê din li hundur şilf tazî dimeşiya û pal dida.
heta wilo rojekê derî ji mêhvanekî mihemed re vekir. mêhvanî wî mirovekî
wî bû, nû ji amûdê hatibû. yê mêhvan di cih de vegeriya û berê xwe da diya
mihemed û di nav malbatê de belav bûbû ko mihemed li helebê bi kesin tazî û
dîn mîn re xaniyan kirê dike, mihemed diçû û dihat û dest li dest dixist:
- kuro, ma çima ev xwe tazî dike lo? bi xwedê vî ez teqandime.
lê wî nizanîbû ko bi vê tazîkirinê tola xwe jê hiltîne. ji ber ko mihemedê
me paqij û rûkurkirî û solçirisandî diçû zanîngehê, lê gemarokî weke wî
tunebû. riha xwe kur dikir, firax li dewsa dihiştin. cihê xwe rast nedikir, boyaxa
sola wî hundur tevde lewitandibû, xwarin çênedikir û xwarina ko hebûya jî
dixwar û diçû. her roja ko dara wî ya xwarinê bûya, bi nava xwe digirt û digot:
- qolincekê bi nava min girtiye.
û dikir nalenal, ya kambaxtir ew bû ko ne derengî şevê bûya an jî ne berê
sibehê bûya nedihat bîra wî ko li tembûrê xîne û bistirê. tim çar pênc mêvan,
dawiya şevê didan dû xwe û tanîn. dema didîtin cih tuneye jê re digotin:
- te çima nehişt em herin otêlê?
mihemed tejik û paçikên li wan deran dixistin nav hev û ji wan re digot:
- ji we... ji we bi ser xwe de kin, mala me fireh e, yaho!
her sibe jî mêvanên wî serma digirtin û careke din nema çavê me li wan
diket.
ev tevde hindik bû li ber xewna wî. hêdî hêdî li gel ko nav wî û hevalê
min gelekî ser, lê nav min û wî pir xweş bû. dilê xwe pirê caran ji re vedikir:
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- yaho, ezê bimirim, xewna min bi cih nehat.
- xewna çi Mihemed?
- yaho, ez li benda wê rojê me, ko rojekê ez herim zanîngehê, ez tenê
li kêlekê bisekinim û keçikek xweşik, pir xweşik, ji ber xwe ve bê cem min,
xwe bavêje hembêza min û bêje, ez ji te hez dikim... yaho, ez bihemed im ha
bihemed ne kesekî din. û li ser tiliyan di-hijmart:
- yaho, xwendin e, ez xwendevan im. tembûr e, lêdixim. stran e, erê,
dengê min negelekî, lê ez distrênim û bi xwedê yên weke min baş û qenc jî
kêm xwedê dane û navê min navê, navê pêxemberan e û ko ez serê xwe dişom
bi xwedê ez xweşik jî dibim, lê çima keçik ji min hez nakin, ez nizanim. yaho,
koranî di çavê wan de heye. herweha mihemedê hunermend plan û ramanên
xwe li ber xwe radixistin, ji bona xewna wî bi cih were dest bi karê xwe yê
dijwar kir û hema ji nêzîk û nêzîk dan ber xwe û bi dengekî bilind diramiya.
heftiya yekemîn - keçikên qamişlo.
rojên yekşem û duşemê:
yaho, bi xwedê ji keçikên mirov çêtir tune. ji xwe berê paşnavê min
qamişlokî ye. hema mirov dikare bêtir ji hevdû fêhm bike. berê gotine, ko
balindeyê ji refê xwe dûr bikeve, xêr tê tuneye. xwîn xwînê dikişêne. yaho,
hinek di nav wan de hene, bi xwedê dîtina wan serê mirov gêj dike. xwîn
hingiv, xweşik, aaaxx, ko xewna min bi cih bihata.
rojên pêncşem û înê:
yaho, giyayê hewşê tal e. ev keçikên me lo, yên qamişlo, bi xwedê
tevde wek bişkokan in. reşik meşik in û hîn xwe dibînin û bi mirov razî jî
nabin. tu dizanî... ya xweşik hîn berî bigehê zanîngehê, mêr dike û diçe û evên
hatine vir tevde bavên wan ew şandine vê derê, da di hustiyê wan de nemînîn.
kuro... mirov silavê li yekê dikî, ew mirov dihetikîne. tu nêzîkî yekê dibî, sed
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pirs û gotin motin di ber re derdikevin. min duh ji yekê re got: merheba. kirî
li min xista û got ez te nas nakim. îca sê sed carî me hevdû dîtiye ha. kuro,
nexweşik in û hîn pozê wan li ezmana ye. erê gîska gurî li serê kaniya avê
vedixwe. bi xwedê ez ji dêvla bavên wan ve bama, minê her yek tenûrek jê re
çêkiriba û ew vegerandiba malê, çêtir bû. dîse ji bilî kurtepistên ser tenûran
tu karî nakin. bi xwedê hema ne bi sabûnê tenê, bi lodalînê jî ezê destê xwe
ji wan bişom.
heftiya duyem - keçikên efrînê
rojên yekşem û duşemê:
yaho, ji keçikên efrînê çêtir tunene, hema kurmancên me ne. ji bilî vê jî
tenik in û bê alozî didin û distînin. hema dizanin xweşik silavê li mirov bikin.
ne wek wan bişkokên me, ko dihêlin yek ji çermê xwe derkeve. di têkiliyên
xwe de nerm in. cirxweş in, yaho xwînka wan çiqasî şêrîn e, tu dikarî li wan
bisekinî. here, were, ewqas gotin motinên vala tunene. keçikên efrînê, bi
xwedê hema ji ber xwe dikevine dilê mirov.
rojên pêncşem û înê:
yaho, ev keçikên efrînê çawa ne! tu diheyirî bi çi zimanî bi wan re
bipeyivî. bi kurmancî silavê li te dikin û bi erebî li te dipirsin. îca kambaxî
ew e, ko ez xweşik bi erebî nizanim. du gotin... gotina sisiyan di ber min de
dimîne. hema xwe dixînin kirasê helebiyan û ko bi erebî dipeyivin ji wan
were ko bilindbûne ezmanê heftan. wey xwelî li serê me be û hew. û ji min jî
navqetandî bûne. doh yekê digot:
- ez ji qamişlokiyan hez nakim.
hevala wê pişta wê digirt û digot:
- ezê ji qamişlokiyan pêçkim!
malnexiraban tu dibêje qey em ji stêrikeke din hatin. dunya dibe yek û
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hîn ev dibêje qamişlo û ew dibêje efrîn. lê ko xort ne kurmanc be tu dibêjî qey
baryayî ye, daweta wan e. yaho, ez nizanim ev çima ewqas ketina bi xelkê
bi me xweş e, lo! hema bi xwedê ne destê xwe tenê, ezê lingê xwe jî ji wan
bişom.
keçikên kobanî:
bi dûrbînê keçikên kobanî nayên dîtin û li zanîngehê jî kêm kêm peyda
dibin. rojekê ez şaş bûm û min silav li yekê kir. rûyê xwe tirş kir û çavên xwe
li min şaşo maşo kirin. di cih de kobanê û kuştina li ser namûsê û jin minan
û êl mêlan tevde di serê min de li nav hev ketin, nizanim çawa min got qey
keçikê demança xwe derxistiye û berê wê bi min ve kiriye. hema min yek
nekir dido. berî ko keçik devê xwe veke, min lezand û ez nema zîvirîm. ji wê
rojê de bi du kîlometran jî ez nema nêzîkî kobanê bûm.
her weha sal ber bi dawiyê de diçû û mihemedê me zor dabû tembûrê û
stranan. lê her ko dirêj dikir û xewa hevalê me yê din dihat, hema wî şilf tazî
berê xwe dida oda mihemedê pepûk. ew diveciniqî, tembûr datanî ber serê
xwe û ji xwe re bi dizî distra, heta ew di xew ve diçû. sibehê dîse gotinên xwe
dubare dikirin:
- kuro, xwendin û ez dixwînim. ez li tembûrê dixim, distrêm. ez baş im,
navê min xweş e, sola min tim diberiqîne. wek dîk tim serê min hildayî ye û
ez serê xwe dişom. bi xwedê ez xweşik im jî. porê xwe şeh dikim, pêşanîka
xwe diqulipînim. lê çima keçik ji min hez nakin, ez nizanim.
rojekê mihemed ji xew rabû, tiştên xwe dane hev û bêyî ko xatir
bixwaze, berê xwe da malê û nema vegeriya:
-bi xwedê ev quzelqurt nema ji min re dibe.
dest ji xwendinê berda. اû leşkeriyê û xewna xwe jî bi xwe re bir. piştî
şeş heft salan min ew li amûdê dît. min digot qey wê dîsa gazinan bike, lê min
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dît ko kêf kêfa wî ye. ez bi zorê birim malê. wê şevê min naskir ko ez li ber
mihemedekî din im, digot:
-kuro, heşayî te, hema ez ker bûm û hew, lê çi fêde min mesele hinekî
dereng naskir. yaho, ne xwendin, ne tembûr û stran, ne başî û qencî û ne
zanebûn manebûn, bi xwedê tevde vala ye... û ne keçikên qamişlo, ne yên
efrînê û kobanê û ne jî yên yûnanistanê û ermenistanê û ne jî yên meceristanê
û malîziya ji van tiştan hez nakin.
mihemedê hunermend bi hêrz destê xwe li ranê xwe dixist û digot:
- bi xwedê keçik tevde tenê ji berîka germ hez dikin. ji ber ko niha ez ji
xwe re bi ser rê ve bûme û ez tika dikim ji min nepirse ez çi karî dikim, hema
karekî hesan e, bê westandin e û pere jî pir têde hene. an ko berîka min germ
bûye û bêyî ko ez lê bigerim xewna min bi cih tê. yaho, min bîra her tiştî dibir,
lê heta bi xewnan jî pere ji wan re bive, min hîç bîra vê nedibir.
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RÊNAS JIYAN

D

i 1›ê reşemiya 1974›an li Qosera Mêrdînê ji
dayik bû. Li Zanîngeha Dîcleyê Fakulteya

Perwerdehiyê beşa Mamostetiya Seretayî xwend. Piştî
zanîngeh qedand dest bi mamostetiyê kir. Di 1999›an de
dîwana wî ya yekem Janya çap bû. Di sala 2002an de li gel
12 kesan bi hinceta xebatên li ser zimanê kurdî li Mêrdînê
hate girtin û piştî wê hat sirgûnkirin.
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Rênas Jiyan di helbesta kurdî de xwediyê cihekî girîng
e. Dîwana wî ya bi navê «Janya» di nava xwendevanan
de pir hate hezkirin ku hê di pirtûka yekem de ew weke
pênûseke xurt da nasandin. Di dîwana «Kolleksiyona
Çirûskan: Mexzena Xwînê» de bi kolleksiyonên helbestan
xwestiye balê bikişîne ser rewşa kurdan a sosyopsîkolojîk
û bi hêmayên bîra helbestvan, dîmenên heyamekê saz bike
ku ev jî bi mirov dide gotin ku bandora wî dê li ser nifşên
nû xurt be. Bi şano-trajediya xwe ya bi navê «Di Tuwaletê
de» tundî, xerabî û xezeba mirovan vegot. Pirtûka wî «Ji
Şevê Re Çend Têgehên Dera Hanê» xebateke li ser bindestî
û têgehan e. Di havîna 2003›yan de ekola «Çirûskîzm»ê
eşkere kir[2]. Bi pirtûka xwe ya bi navê «Çirûskîzm Li Ser
Goşt û Agir û Hunerê Lêkolîneke Fenomenolojîk» bingeha
felsefe û teoriya bi kurdî saz kir û ekola Çirûskîzmê ava
kir. Di 1!ê cotmeha 2016!an de li Amedê hate desteserkirin
û piştî 5 rojan hat serbestberdan.[3]. Di romana xwe
«Spîtama» de mîtolojiya kurdan û felsefeya Zerdeşt vegot.
Ev roman pirtûkeke dîrokî û felsefîk e. Di romana xwe
ya «Bacanên Pelçiqî» de li ser feodalîzma kurdan sekinî,
û ciyekî fire da karakterên jin. Romana wî «Stranên Sor
Niviştên Mor» romaneke poetîk e û ji antîkarakteran pêk
tê. Ji sala 2003an û vir ve edîtoriya Weşanên Belkî û di
sala 2007an de bi destpêkirina kovara Çirûskê dîrektoriya
wê dike.
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34 Gulle

Ey gulle!
kuro ev gel e
bi xwri•nî xwîna xorta venexwe
ma tu nabînî bi salane waweyle
ey kuçike tûle
a te ne bêvile
ger bêvil bûya
ji barûda hi•ndi•re mi•n we bi•şewûti•ya poz
welleh welleh heqête
mirov tew xwediye te bike yek gulle... ey gulle...
ey teyare!
ji tere bombeya te yare
jehra te jehra mare teyyare
ma qey yê qilebanê ne ezmane! ne yare!
ezmanan di herimîne firîna te
ji şerman serê ewran bera ber wan didee
tû ye rojekî dakevî erdê togê
tû bisekine
ey çîya!
bi perpite li xwe bixe bi hedime
ciwan xwe li navê te digirin
kewên xwe bite difirînîn
ROJAVA- HEJMAR 4- HAVÎN 2021

71

xwe dispêrin bejna te
le ti wan li ser xwe dikî sih û çar gulle
ti wan li ser xwe dikî berate
ma ev e mazûvanîya te
edî wexte
bila bi cizbê bikevin zinarên te
bila kevirên te di destên zarokan de bibin cebilxane
ey sînor!
ti kor bibî kor
îro zikê kantiramin ê çirîyayî ji min re buye gor
xwîna min gol
bi serê min î jêkirî te lîstin futbol
gol gol gol
mixabin xwîna min nakê çend galon petrol
ey berf!
bi şeref
ji çermê zikê min wan çêkirîye def
ji• berfdêmska xwîna min bi ser deve wan ketîye kef bi kef
dilê min hedef
ji hawara
devê min ê vekirî buye berqef
li ve kafiristane em mirin ref bi ref
ey netew
bila bi kuştiname bikeve yekitîya te
jibo xwedê me ji bîrneke
her çi liser kuştiname bêjin derewe
rastî ew e
we roj ê li ser we berf ê çêbubu ji xwîna me şilope
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Berî hûn min daliqînin

berî hûn min daliqînin
ji min re qala genimên spehî bikin
ew genimên ku qedera serê min û wan yek in
ew genimên ku ji kerba min wê bi stûyên xwe devê tirpanan
jê bikin
berî hûn min daliqînin
ji min re qala mêraniya serhildana genimên serjêkirî bikin! …
û heger gulleyên we pirr bin cercûreke sax li ser hev berdin!
berî hûn min daliqînin
ji kîsê min
an jî bi zêrên jina min
ji min re kulmek heyateke çardehderb bikirin
berî hûn min daliqînin
heger hûn ê jî daxwaza min a dawîn ji min bipirsin
te dî adet e tê pirsîn
daxwaza min ev e, guhdarî bikin:
herin û ew parîkê goştê sunnetkirina min bixwin! ..
berî hûn min daliqînin çavên min vekin
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ez ji we re dibêjim çavên min vekin! ! !
û heger hûn mêr in li hundirê wan binihêrin!
piştî we ez daliqandim
bi şehweteke mezin tecawizî meytê min bikin
serfiraziya xwe ya nemir bi şerabê
û bi goştê meytê min î biraştî pîroz bikin!
ez jahr im!
piştî ku we ez xwarim
li hespên xwe yên hesinî siwar bibin û
bicehemin! …
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Dê û Law

gava ez diçûm
niviştek çêkirîbû
diya min ji bo min
sê nanê firnê qewl krîbû
ji bo ku bayê li ezmanan li min nexista
lêvilkên wê diricifîn
çavikên wê diperpitîn
ku ez vegeriyama
wê sê rojan rojî bigirta
di ber riya xwedê de
wê sê nanê firnê belav bikira
di ber riya şêx û ûcaxan de
wê şîrê şêr ji min re bianîya
di şîvê êvaran de
wê gulîsorek por hinekirî bixwesta
li gora dilê xwe
ez bizewicandima
ne sê nanê firnê belav kir diya min
ne sê rojan rojî girt
ne golîsorek por hinekirî xwest li gora dilê xwe
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û ne jî şîrê şêr anî di şîvê êvaren de
venegeriyam
li wir mam
hêvîyên wê di dil de
bûn kulmek cîncoq
şikestin û man
porkura diya min
li ber malê
hîn li hêvîya min e
hîn…
wê li wir por spî kir
min li vir jîn spî kir
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Hebhinarkê

Ji wê şeva bi şewbê
bêhna firîkên şewitî dihat ji çolê
çend xarên min wendabûne li newala waweylê
destmêja te û janê ji hevdû naşkê
hebhinarkê! ..
min ji te re got nexeyide ji wê çîrokê;
wê gewriya te dil bide kêrê
li kerbelayê
belê delalê
li çaraliyê çefiya min,
diçurise şûna şûrê şilfîtazî yê îskenderê mezin
kulora şahmeran e egala li serê min
ev kitana çenda ye te li xwe şikenandiye hebhinarka min
ne sûcê te ye,
ew mîratê kewan li me nehatin
li çiyayê şengalê,
komeke xenzîr teyrê tawiz ji xwe re biraştine
perikên wî digirîn li dewsê
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tu hogirî van perîkan bûyî
hebhinarka delalî
bi cizbê ketin hêsirên te yên firyalî
li ser goleke mêşinî
bo bi serê xwe dakim,
ez ê dojeh bi dojeh li xweliya hestiyên te bigerim,
hebhinarkê;
teşiya bê,
destara berfê,
berîvana baranê,,,
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Janya

xwedê û wext xelet hatiye xetimkirin
naqosên dêran kerr...
minare kin...
doktrînên dekolte lixwekirî evdal...
sarincên ji baranên derengmayî, derengbarî hatibû
damezrandin, bi derbeke neşterê ya dirinde, şolî bûne
barûyên ji evînên nukleerî, di serdabên ji krîstalên rokoko
hatibûn kemilandin qîtik qîtikî bûne, ji xewnên bêxwedî
xeyîdîme, pekiyame û hatime janya, ji nalînên min re
vokalîstiyê bike
(ji qevmê pezkoviyan re xew heram e)
peykerekî: antîk, derîzî û mîtolojîk im, nêm ji min dihere, li
ezmanê hundirê min, qaqlîbaz firînên kamîkazeyî li dar
dixin, kovanên genimî, li ber aşên êşan, kêliyekê jî aş nabin,
aj nabin, hûr dibin û hey hûr dibin, ji elfabêtan tîpek kêm
dibe ku dimirim, w... ey waweylê janya, kezeba min dike di
devê min re derkeve ji qehra...
çiqas êvarên şînboz bihurîn û çûn ji keştiya xeyalan
çirûskeke serzer peya nebû, li peravên hestên min ên hestî û
çermmayî, pêxemberekî sexte di nav kirasê xwe yê
gewrîboz de, bi derewan be jî dest dirêjî min nekir, min
venexwend cemeata xwe, ferîşteyeke fahîşe sing venekir,
maran jî ez ji kom û refên xwe aferoz dikirim, bi qasî yezROJAVA- HEJMAR 4- HAVÎN 2021
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danekî bêqûl tenê dimam, mezhebên şêx û mirîdên wê ez,
min diafirand di çarmixan de, min her çavê xwe li destmalka bixwîn, ya destê weronîkayê digerand, bi îskeîskeke zengarî, mîna guran tim dizûrriyam, hosteyê dînîtiyê mam,
goştê hov ji te re ricifeke ruh divê,
nêrîneke şêtiya şûran divê,
ez heta qirikê binicihê tirbê
..............................hilnayêm janya
..............................hilnayêm porkurê
..............................di tirban de hilnayêm ha! ! !
a li eniya te nivîsî ne ne qeder e, soneya serpêhatiya temenê
min e, dengê min diêşe, welê bi sewteke berz û peritî min
dilê xwe têr rehet nekir li qîrîniya navê te, çirreke şiîr
didoşim ji hewraniyên sipîboz ji bona çivîkên çavên te xwezî
janya min îmana te ya rewnaq bihewanda, xwezî berxê ji
xeynî te pê ve, bi tu fikaran min tehma hişê xwe xera nekira,
bêxem min tu li suqulîka xwe bikira û sûk bi sûk bigerenda, di şaneşînên nêrgiz û nesrînan de, min devê te bikira zîndana zimanê xwe
lê xwedê û wext xelet hatiye xetimkirin
ez hêmayeke heyama hewaran,
di herban de nîşangeha riman
serî gog, çav xar, zikçirîyayî
fermo janya êdî tu dikarî xwe bikujî
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Herba Kobanî

1.
hesin bi xwînê avis in
tanqên wan dizirrin
çekên destên me dikuxin
ji bilî me hemû herêm, heta bi minare û daran çong diricifin
li pêş min xencer, li paş min gur, li benda ketina min in
ji bo ser jê bikin û bixwin, diranan li min diqirriçînin
mirin qurîncokan dide canê min
heger zilm be ev çong wê tu carî nefisin
2.
em kurd bi zimanekî çiyayî ji we re dibêjin
li çola xwe vegerin
û heta hûn dikarin qûma xwe bi serê xwe dakin
êdî fam bikin
kevir ji hebên qûmê girantir in
çiya ji çolan bilindtir in
3.
Kêrên xwe bi Hecerul Eswed tûj kirine
şehadet e bilêta bihuşta ku ji bo wan kerxane
ev der Koban e
li vir xew, balîfa maran e
xwarin, jehra şahmaran e
ev der Koban e
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hezkiriya çiyayekî dilovan e
ma kîjan çiya hezkiriya xwe
di nav lepên bênamûsan de dihêle?
ma kê, kengî dîtiye bê çiyayek bûye kole?
4.
Ez hazir im, hûn bi topên xwe, ez bi qeramûşkên xwe
ez hazir im, hûn bi zirxên xwe, ez bi kefenê xwe
ger ev dil bireve xwîna min lê hillikî heram be
ger ev çav bitirse dîtina min lê xwîna xenzîran be
di hundirê her kurdî de çiyayek dibawişke
ger rabe, ezraîl di nav lepên wî çiyayî de dibe berate!
ger rabe, ne şûr, ne şêr, ne balafir û ne jî xefik
xelasiya tu tiştî tune ye, giş di bin de dipelçiqin û dibin nanik
5.
Serê ku ji bo azadiyê jê nebe li ser laşê xwe bar e
bajarê ku li hemberî koletiyê hûrhûrî nebe ne tu bajar e
kobanê ez heyran im veneşêre nebêje serçavê min tarûmar
e
ji wechê xwe bikişîne herdu destên xwe
ji wî rûyî bedewtir nîn e ku ji bo azadiyê êşiyabe
bindest im, min tu carî azadî nedîtiye bi çavên serê xwe
bihêle berî ku ez bimirim carekê bibînim rûyê te
6.
Ne kêrên qurre
ne tanqên dehbe
û ne jî topên zimandirêj û lewçe
nikare di dilê me de şîrê berxwedanê biqusîne
ROJAVA- HEJMAR 4- HAVÎN 2021

82

kobanê di tarîtiya barbariyê de elmasek e
heta dinya hebe wê di stûyê kurdistanê de bibiriqe
7.
Hooooo welatparêz, dengê min tê te ne!?
te destvala gulle ji desthilanîn xistine
bejna te ala min e
hooooo welatparêz, dengê min tê te ne!?
tu li kû bikevî ew der sucada min e
serê te sonda min e
çavê te, reş, reş, reş...
mishefa li ser sînga min e
rûyê te, teyr, teyr, teyr...
tawisê li ser serê min e
8.
Şervanek ji bahozê re distrê rê û rê
berf birê wê
bager berxikê hembêza wê
bi eslê xwe ji bajarê baranê
ew şengê ye, pengê ne hemû keçikên şengalê
di kozikan de bi veşartokê dilîzin ew û mirinê
bombe ji qehran diteqin ji bişirîna li ser rûyê wê
serê xwe pêçaye bi şara şehadetê
hooooo arîn mîrkan kurdistan pirr li te tê!
tu xezala dîrokê
hooooo arîn mîrkan me navê çiyayan li xwe dikir berê!
lê em ê navê te li çiyayekî bikin vê carê
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Hesreta Dilan..
Welîd Bekir

«Hesreta dilê min.. hoy hoy ez ji te têr
nebûn...»
i destpêkirina vê stranê, hemû kul û
xemên me ji nû vejiyan û bekereya
bîranînan dest bi gera xwe kir.
Çiqas hesret..! çiqas kul û mereq..
man! Bi hemû kesên li vir ji xortên ciwan
ên ku ji Şhebayê piştî revîna ji Efrînê ji bo
berdewamkirina xwendina xwe hatine vir û
hinek jî ji ber kiryarên çeteyên hov li Efrînê
birîndar bûn piştî şikestina hemû hêviyan
bazdane û berê xwe dane «Qamişloka Evînê»
ku bûye cih û warê penaber û xemxwaran..
«Hoy..hoy.. ez ji te têr nebûm..»
berdewamiya vê stranê ji dengê hunermendê
«Rihefrînî» hemû kul û hesret û xemên

B
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bîrêkirina Efrînê vê şevê ji Kobanê bi xwe re anîye..
Dîlan digere û hemû êş, azar, şewat û xem di dilên keç û xortên
birîndar de digerin û ji hesreta dîtina Efrînê têr nebûn.. Govend û rihê
govenda Efrîniyan di vê şevê de bi kelecan û xemgînî tê vejînkirin. Çawa
ku di demên berê de, Efrînî ji xwe xweş bûn, hemû dewatên xwe bi xeml û
xêzên keç û xortan, jin û mêran û bi cilên kevneşopî yên pîr û kalan dihat
xemilandin, û di ber mûzîka def û zirneyê re digel tembûr û dengê stranbêjan
re dîlan du sê qorî digeriya, hema bêje kursî vala diman, û carinan wan jî
nekaribûn xwe ragirin û tevlî govend û semaya Efrîniyan dibûn.
Rûyan hemû kesên li dewata vê êvarê bi kêfxweşiyeke xemgîn xuya
dibin, her yek ji wan çîrokeke bi êş li pey heye..!
Xortê ku dê û bavê xwe li Şehbayê hiştine, bi hesreta dîtina wan e,
keça ku nazlî bû li ber dilê dê û bavê, dapîr û bapîrê xwe, îro bi tenê li warê
xerîb û xurbetê neçarî jiyanê bûye...
Dîlan digere û şên dibe..hesreta rojên berê bilind dibe û kelecana
dilên keç û xortan gur dibin... Çawa ku berî dewatê bi demekê diketin
amadebaşiyê û amadekariyên xwe dikirin ku ew xweşiktirîn kes bin di wê
rojê de... çawa dengê zirneya neviyên Heciyê Nêsir guh û mejî sermest
û serxweş dikir, û pareçeyek ji destana ((Zêneba Osê)) û destana ((Eyşa
Îbê)) weke (Fatîheya Çiyayê Kurmênc) bû, li her şahiyekê diviya ba bihata
gotin...!
Bi hejandina bedenan di ber mûzîkê re bi yek tevgerê pençek xwê li
dilên xemgîn û birîndar zêde dikir..
Strana «Yar yar Hemo» dest pê kir, govend germtir bû û birîn kûrtir
bûn ta rondikan xwe negirtin û ji gelek çavan herikîn.. şahiyên ser bêderan,
li hola Jîn, Zagros, Şingêlê û Emel vegeriyan xeyalên me.. Efrînî çiqas ji
xweş bûn..!??
Efrînî bi çand û hunera xwe çiqas balkêş bûn...!?
Efrînî çiqas hezkiriyê kêfê û şahiyan bûn...!?
Lê îro..! bûne evîndar û aşiqên şeva tarî..!
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Dilê wan bûye hêlîna kul û derdan, bi qasî serê derziyekê cihê kêxwşî
û şahiyê lê nema ye...
Êdî serdemeke nû di dilên Efrîniyan de dest pê kir...((Serdema
Xemgîniyan))..., hemû tiştên Efrîniyan xemgîn e...ken, sema, gotin, stran,
nêrîn, meş, xew, xeyal, xewn, bîranîn, hest, ... her tişt xemgîn in...!
Piştî çûyîna Efrînê, xemgînî bûye para Efrîniyan... xemgînî bûye
navnîşanek ser eniya wan..!
((...Dil û rihê min li cemo...)) strana «Hemo» berdewam dike, û dilê
me hemûyan li cem Efrînê ye..! li deşta Cûmê, Kitix û Meydana ye.. li
Çiyayê Lêlûn, Hawar û Xastiyan e.. li bajarê Efrîn, Cindirêsê û Reco ye.. li
Çiyayê Gir, Kevrê ker û Parsexatûnê cihê leheng û egîdan e... li goristana
Metîna, Qaziqlî û Avêsta ye ku me tê de dil û cîgerên xwe veşartin..!
Dilê me li cem her kevir û zinarekî çiyayê Lêlûn e, li bin her dareke
zîtûnê li deşta Coqê û Hemqê ye... li nava çolistana Qaziqlî û Hechesna
ye... li ber her kêliyek gora şehîdan e... li cem her kolanek bajarê Efrînê ye
ku tê re darbesta pakrewanan derbas dibûn..!
Çiqas Efrînî ji xwe xweş bûn û rûmeta wan bilind bûn dema di
azadiyê de dijiyan...!
Çenedibû tu tişt ji dewatê kêm ba. Te digot qey dewat li Berlîn,
London an Parîsê bû...!
Her dewatek ji ya din xweştir bû, t digot qey ketine pêşbirka dewatan..!
Lê mixabin..! sed mixabin...!
Îro her tişt xuya dibe..! çawa ku bindestiya Efrînê hemû Efrînî sêwî
kirin... hemû Efrînê bê kêf, bê şahî, bê rûmetî, bê germahî, bê hêvî kirine..!!
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MALÎ AVA
Rezoyê Osê

D

ema min navê wî di kovarê de dît, ez
pir şa bûm, lê matmayî mam. Gava

min gotara wî xwend, ez pir şa bûm û hêrizên
çakbiniyê ez girtim. Hinga, piçûkaniya wî hate
ber çavên min û ... ez xilmaş bûm.
Min beroşalîska (tilha şehdê) çepê di
nava rûpelên kovarê de razand û bi pelên wê
ew nixumand. Min pêçiya xwe bi xwînsariya
xilmaşiyê lorand... ez pûnijîm. Di dergehê
xilmaşiyan ve derbasî nava demên jibîrbûyî bûm
û kûr û dûr çûm. Li vir ketim, li wir rabûm ...
ez tengijîm, ez dilxweş bûm û min di navbera
asoyên bê aso de mêlevanî kir. Rûpelek ji rûpelên
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salên xortaniyê hate ber çavên min ... geş bû ... melûl bû.
Şadîmaniyê ez girtim, xemgîniyê ez pêçam ... Xeyalekê ez girtim,
yekê ez berdam. Derya asoyên bê aso ez li ber pêlên xwe birim ...
ez tarûmar kirim. Min xwe winda kir ... Min xwe dît. Ez di kûraniya
deryayê de li mûmên geş û ron geriyam. Teysandina çirûskên mûmeke
melûl, ji welatê Çêkan, ji bajarê Berno, xwe li nav çavên min da ... Ez
şiyar kirim. Pêre pêre çavên min dîse miç bûn.
Ez geriyam ... di nava xwarûpêçk û behçînên mêjiyê xwe, yê qels
û xemgîm de geriyam. Min dît ... min dît. Belê, dît û ez sala 1972 li
bajarê Berlina rojava pêrgî hatim. Ew bû ... erê ew bû ... nedeykirî bû,
devliken û mêşmirî bû, lê ... Lê çavzelal û hişfereh bû.
Şêjna me zû bi hev xweş bû, axaftinên me zû li hev banîn ... Berê
xwe da min û bi şermînî got: «Va navnîşana min e ... ka navnîşana xwe
binivîse».
Ji wê rojê de, me nameyên dirêj ... yên pir dirêj, bi Kurdî, ji hev
re rêdikirin ... Me xwe bi xwe fêrî şêweyên nivîsînê dikir û ... Min ji
Berlîna rojava bar kir. Me demeke dirêj hev winda kir, lê ... Me ji nû
ve hev li welêt dît.Têkiliyên me li gorî zîlana berê cih girtin û xurt bûn,
danûstandinên me gur bûn û karê me ... karê berpirsiyariya kovareke
Kurdî , têkiliyên me rewantir kirin. .. Me salin dirêj, di vî babetî de, bi
hev re kar kir ... Me salin bê dilman, bê serêş û bê westan bûrandin, lê
... çû ... çû û me nema hev dît.
Min pêçiya xwe ji nav rûpelên kovarê kişand û dîse lê temaşe kir
... Min navê wî dît, ez şa bûm ... Min navê wê dît, ez şa bûn ... Ew in ...
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ew in bavo ... Min xwe dîse winda kir.
Di vê xilmaşiya xwe de ez kirkirîm ... Ez li ser dengê xwe bi hiş
hatim. Min ew dost û hevalkarê xwe bi zelalî dît ... wêneyên herdu
zarokên wî jî hatin ber çavên min ... Min dîtin ... min dîtin va ne ji
dibistanê ber bi malê de tên. Li ber dergihê çepera malên karmendên
wê kampaniya ku min û bavê wan lê kar dikir, sekinîn. Li dora xwe
meyzandin, zincîrên çentekên dibistanî vekirin û tiştekî pêçayî ji wan
derxistn.
Li ber dergihê çeperê, kerên avkêşan, sendewîçkên xwe, yên
nexwarî, ji pêçanê azad kirin, ber bi kerên avkêçanê de qelizîn û bi
dilovaniyeke bêsînor pêşkêşî wan çarlingan kirin.
Belê, Zagros ... wî bavê Kurd bi Êvayê re ... wê diya Çêk ... Alan
û Şêrînê ev zarokên delal û dilovan, yên ku sendewîçên xwe didane
kerên avkêşan, lê bû ne nivîserin Kurd, perwerde kirin.
Ma gelek e ez ji vê malê re bêjim: «Malî ava».
01.06.1998
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XEWNEKE SÎ SALÎ
Û HEVOKA AVÊ
Kemal Necim

Her ew heyv bû, li asmanê min û te diçirisî,
Wê êvara cejnê ya bêhnteng
Em du siyên bê laş in
gazinên xwe dispêrin heyvê,
heyva ku li ber çavên te sor xuyan dikir
heyva ku ji te weye ji ya min xweşiktir e
…..
Her ew heyv bû me her duyan dafka xwe li ber vedabû
wê roja cejnê ya bi tîn..
Te li ser banê xewneke sî salî, bejna yarekî nîgar dikir
yarê ku li ber çavên te sor xuyan dikir, mîna heyvê
heyva ku ji te weye ji ya min xweşiktir e
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…..
Û ez, yarê te yê dereng im,
Li ber tava heyvê,
heft asmanên bi hijmar ji te dûr im.
…..
Wê roja cenjê, nizanim çima min ew hevoka avê
li ser banê xewna te ya sî salî raxist;
``ti ji heyvê xweşiktir î``
Û ji nişkave ti di firek hevok de noq bûyî..
…..
Keçê, wê şevê,
ne agirek hebû ji hevyê re nanê cejnê bipêjin
Ne dûkêlek hebû hêsirên xwe pê veşêrin..
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NAME
CEMÎL Hesen

Ç

iqas sebrek dirêj bû ku ez li benda
gumantiya deriyê te mam... ji xwe re

ez hêvî dikim ku tu werî û deriyê xwe bikî rastî
û ji bo min vekî û carekê ji bêhna hembêza te têr
bibim...
Çiqas êş û keser min kişand...! çiqas agirê
şewata dilê min şewitand..! çiqas dûrbûnek kor
e..dijwar e..! çiqas riya dîtina te dirêje...! Ma qet
rojekê ez te nabînim..?!
Çiqas bang dikim.. dengê min vala diçe û ji
min re vedigere ..nagihêje te..
Ji ber êşa dûrbûna te bavê..! dinivîsim û
dipirsim rewşa te çawa ye? Çawa tu bi kêf, bi
êş, bi şahî nizanin..! Qet carekê tu bîra mala xwe
nakî?!
ROJAVA- HEJMAR 4- HAVÎN 2021

92

Ewqas xurbetiyê te bi te xweş e û şîrîn e..!? Eger tu li halê me napirsî,
lê em dixwazin bipirsin... dixwazin bi dîtina te çavên xwe kil bikin, dilê xwe
kêfxweş bikin û Kula şewqa te hinekî ji bîr bikin...
Ne girîng e niha bavê min ku tu hîs bikî em zarokên te ne û erkên te li
ba me hene, lê tenê bihêle em bi hestên dê û bavên xwe bihîsin weke hemû
zarokan...
Vegere bavê min...rojekê...û demeke ne dirêj..tenê vegere..! Bese ..! ji
bo me êş..bese rondikên me ji hundir çavên me zûha nabin...
Li ba min çerxa zemên li xerîbiyê gora te kola...bi salan, rojan, saetan û
deqîqeyan dijmêrim.. Ma tu vê yekê çawa dikarî ji bîr bikî?
Çawa bêyî dîtina te bavê min xewnên min hilweşin..?!
Hêvîdar im ku tu vegerî. Lawê te, keçên te û diya min hemû li benda te
ne..!
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ROJA KU JI TE RE NENIVÎSÎNIM
Hêvîn Hiso

Ji wê roja ku fêrî hûnandina tîpan bûme,
Min pir henas rêsan
û kulîkek di baxê min de nema
ku min bi xunava helbstên xwe av neda,
nayê bîra min, min çend helbest diyarî welêt kirine
diyarî rêyên axî yên bajarê xwe kirine
erê, nayê bîra min,
çend kulîkên bi xunav diyarî evîndaran kirine
û gorên şeydayan pê xemilandine.
Lê, roja ku ji te re nenivîsînim,
rojeke din a ne ji temenê min e
Roja ku ji te re nenivîsînim,
sibehên buharê bê xunav û tî ne.
Qey te nedizanî, ew welatê birîndar
ku min helbestên xwe di oxira wî dişwitandin
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ti bi xwe bû,
ew rêya axî, ku kes nizanê dawiya wê li kû ye,
rêya ku min her roj bi kulîkên bi xunav av dida
ti bi xwe bû.
Te ne dizanî ku ew şeydayê helbestên min
li pey şopa wî bi çolan ketin
Ti bi xwe bû.
Qey ne dizanî,
roja ku ji te re nenivîsînim,
rojeke din a ne ji temenê min e
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XERÎB IM EZ ...
KOÇBER IM EZ..
Nûjîn QIDO

Tevlihev im ..rojên min ..keştiya wan.. bi min kuve
diçe..? nizanim..?
Di navbera du pêlan de...
Pêlek agir ya din sermahiyek min hildiweşîne..
Sermahiyek min bi xwe re dibe ta tariyek kor.. ta
gurîziyê .. ta qaşahiyê..
Diqerisin ramanên min..matmayî dibim...winda
dibim..
Bi av diçim di lêgerîna windabûna xwe de diçim..
kor diçim..
Şahî şewqa min dikin..bang dikin..qîrîn û hawar
dikin: ((Êdî bes e))...!
Di hebûna jiyana xwe de, dimirim...
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Ji kesera tîbûnê dimirim..
Bi avê vî warî têr nabim..
Tîme ez... ji xunavên baranê re...
Ji bêhna gulan re...
Ji tenê axê re...
Tiyê te me.. welatê min..!
Di kolanên kul û keseran de.. bi gavên biyaniyan dimeşim..
Dişimitim..di valahiya şevên reş de.. bi tena xwe dibînim..
Dişewitim di agirê koçberiya xwe de..bin av dibim...
Di çîrokên vemirî de..di xewnên qet ne li ber bala kesî de winda
dibim..dijîm û dimirim...!
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27 Rojên Di Nava Dîjle û
Firatê De
Aytan Şêx Îsa

L

i asîman stêrkên sêwîkan civiya bûn,
xemil û biriqîna xwe dabûn wê şevê,

reş tarî bû mîna dilê dijmin, şeveke Hezîranê bû,
bayekî sar xwe li nav û bejna wan girtibû. Dengê
çirçirkên şevê guhên wan dixwarin. Çend saet di
ser koça rojê re derbas bûbûn. Ew bêtehemûl li
benda xatir xwestina rojê bûn, li welatê rojê, roka
destpêka havînê oxirî hembêza Rojava dikirin.
Çawa ku tarîtiya şevê xwe berda ser deşta bê
dawî, wan dest bi rêwîtiya xwe kirin. Ew rêwîtiya
ku 27 rojan li bendê mabûn, wan tiştên xwe yên
zêde ji ser xwe avêtibûn û êdî dest bi meşê kiribûn,
çend kesê rêzan rê nîşanî wan didan û rehebertiya
wan dikirin. Rêzan ji nêzî sînorê ku dijimin daniye,
vegeriyabûn û ew ji bo derbasbûnê amade dikirin.
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Roj bi awayekî aram derbas bûbû, lê ji bendewariyê êdî teqeta wan nemabû
û bêhna wan teng bûbû û sebira wan nemabû, lê tenê tişta ku ji destê wan dihat
bendewarî bû. Serê sibê giropek hevalên wan ji wan qetiya bûn, tu agahiya wan
ji hev tunebû.
Êdî dora wan hatibû ku xwe bigihêjin serxetê, çend dem bihurî bûn û ew di
navbera Dîjle û Firatê de diçûn û dihatin, mîna zarokên stûxwar bûbûn, li bakurê
welatê xwe meyze dikirin. Hêrsa dilê wan radibû, di qefesa sîngê wan de dibû
volkanek. Nêzî saetekê xwe di nava zeviyên gulegenim de veşartibûn, lê dijmin bi
wan hesiya bûn û ji bo ku wan bitirsînin gule direşandin derûdorê, dengê qilêşên
wan asîman diqelişand. Ew neçar mabûn ku vergerin, piştî ewqas meş û reva ji
devê tifingê, vê carê xwe li tepeyeke bilind girtibûn, ji dûr ve çirûskeke ronahiyê
xuya dikir û bêhna çaya qaçax difûrî ji wir. Nefes û xwîdana wan ya ku tevlî hev
bûbû agirek bi sîngê wan dixist. Pêşî aveke qerisî vexwarin, çend deqe derbas
nebûbûn reheber careke din ew daxistin û wan xwe berda nava dilê deştê, bi lez
diçûn vê carê, xwe kiribûn du beş da ku bala leşkeran belav bikin. Ew bîstikekê
li bin xetê rawestiyan, ji nişka ve dengê piyan hat, wan nedizanî kî ji wan ve nêz
dibû, di reşahiya wê şevê pêjna wan xuya dikir. Her kesekî di dilê xwe de digot
«weyy» em ketin kemînê, «weyy» em ketin xefka dijmin. Lê wan pozîsyona xwe
ya parastinê girtibûn, piştî bîstikekê bi dehan zilam ber bi wan ve dimeşiyan. Wê
kêliyê kerwanê qaçaxciyan di wir re derbas dibû, wê şevê ketibûn xema derbar
zarok û malbatên xwe. Di wê navberê de Lorîn›ê hin wêne û tiştên hevalan ji ser
xwe avêtibûn nava giyayê bê giyan, da ku delîlan nede destê dijimin, wê çaxê
hîs kir ku wê parçeyek ji kezeba xwe di nava wê giyayê hişk de winda kir. Wan
dikarî wê şevê binxet derbas bikira. Sermaya wê şeva Hezîranê nedihişt diranên
wan li ser hev biskinin, çeqçeqa wan bû.
Çogên wan nema dikarî ew rakirana û wan vê carê berê xwe dabûn
gundekî, wê kêliyê ji bilî dengê segên dijmin û yên şevê tu tiştekî din ne dihat.
Wan bi zorê xwe gihan dibûn malekê, şev qulibî bû û ji zayîna rojê re sê saet
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mabûn, hê negihêştibûn ku razên, vê carê berê xwe dabûn gundekî din ku bi çend
kîlometreyan ji wir dûr, înada wan girtibû ku wê şevê dijmin bi binxin, vê carê
karîbûn têlan derbas bikin, vê carê dijmin bi bin ketibû, bêyî bizanibin ber bi ku
ve derin tenê dabûn bezê, saetê bi dehan bexçeyên Surucê li pey xwe dihiştin,
geh dimeşiyan geh jî dibeziyan, ji dûr ve maleke gundiyan xuya dikir Lorîn›ê
nefeseke kûr kişand, zarokên malê li ser ban raza bûn, malî bi dengê wan şiyar
bûbûn, cilên li bejna wan tev bûbûn av, piştî ku avek li rûyê xwe kirin û bêhna
xwe vedan, dema xatir xwestinê hatibû, kom ji hev qetiya û wan berê xwe dabûn
Amanosan, dema ku ji deşta Surucê diqetiya dilê Lorîn›ê dixeniqî perçeyek ji
kezeba xwe li wir dihişt li bin xetê delalîka xwe li ser xetê pariyek ji welatê xwe
dihişt. Rêwîtiya wan ya ku şev û rojekê ber bi welatê rojê ve dewam dikir. Ji dûr
ve binarên Amenosan xuya dikir, nêzî du saetan xwe di nava daran de veşartibûn,
çend metreyan dûrî wan geliyekî bi xof hebû zinar, kevir û kuçukan xwe lê asê
kiribûn. Ji her aliyekî ve deng dihatin, te digot qey roja mehşerê hatiye, bi dehan
jin, mêr, ciwan û zarok li pey hev rêz kiribûn û çi dihate devê wan ji wan kesên
bê çare re digotin. Hêdîka wan dest bi meşê kirin, pelên daran bi destên xwe vir
de wir de dibirin da ku riya xwe vekin, geliyek di navbera wan û armanca wan
de mabû. Kêmek mabû ku têlan derbas bikin lingê Lorîn›ê li zinarekî rast hat û
teqleyî ser hev bû, di cih de rahişte çenteyê xwe û beziya. Tepeyek mabû ku rizgar
bibe, ji aliyekî ve deng dihat «dur» bisene, «gitme» neçe, «kaçma» nereve. Lorîn
û Sorxwînê bi destê hev girtibû, Ronahî, Rûken, Zozan, Kendal, Azad, Botan, li
pey wan dibeziyan, her ku ew deng dihat, lingên wan erd dihejandin. Ji nişka ve
guleyek li pêşiya lingên Lorînê ket, ew neçar ma ku raweste, ji nava keleman
leşkerek derket, ew ketin xefkê di wê navberê de Delîl, Mazlûm, Demhat xwe
xelas kiribûn. Dora wan 8 hevalan hatibûn pêçan, ew jî anîn û xistin nava koma
dîlgirtiyan, xezeb û kerba xwe bi ser wan de kirin. Wêrekiya wan bûbû sedema
xelasbûna wan. Lê dijmin ew berdabûn nava zeviyên mayînkirî, pê
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ENCAMNAMEYA YEKEMÎN
PÊŞBIRKA HELBESTA KURDÎ
YA CIWANAN

B

i mebesta geşepêdayîna asoyên
helbesta Kurdî û berfirehkirina

qada afirandin û dahênan û xwedî li ezmûn
û tecrûbeyên ciwanên kurd derketin û bi
alîkariya Komeleya Janê Xelef a Xêrxwaziyê
li Ingilistanê, di serê sala 2021ê de, Hevgirtina
Rewşenbîrên Rojavayê Kurdistanê dest bi
Yekemîn Pêşbirka Helbesta Kurdî Ya Ciwanan
kiribû û di 1ê Adara 2021ê de dawî lê anîbû bi
armanca ku di 29ê Adarê de, roja jidayikbûna
çalakvana Kurd Janê Xelef, serencamên
pêşbirkê bo dezgehên ragihandinê û raya giştî
ragihîne.
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Me bi xwe, wek jûrî, qet bawer nedikir ku di vê qonaxa hestyar û taybet
de, li bin siya ewrên ji barûd û metirsî û gefên mezin ên dijminên ziman û
hebûna Kurd, me bawer nedikir ku helbesta Kurdî dikare ewqasî jîndar be û
ciwanên Kurd jî dikarin ewqasî desthilatên alavên derbirîn û afirandinê bin..
Li radeya du mehan 24 ciwanên Kurd ên ku temenên wan di navbera
18e û 30î de bûn beşdarî pêşbirkê bûn..
Ji nav 24 beşdaran 14e ji wan keç bûn.
Piraniya helbestan bi hestine herikbar û bi nîgaşên zelal ku bîna axê,
êşê, xewnê û bîna birîna mezin a nasnameyê û dengê qîrîna şervanan û
xatirxwestina şehîdan û reşegirêdana li pey komkujiyên mezin ên Efrîn û Serê
Kaniyê û bîna dilê Kobaniyê ji wan dihatin.
Li pêşberî van ezmûnên ciwan, jûrî, bejna xwe ditewîne û ji her yekî/ê
re kumê xwe bilind dike dibêje: hûn hemû projeyên xelatên mezin ên helbesta
kurdî ne û siberoja vê helbestê bi ked û westana we ve girêdayî ye.
Piştî xwendin û têramandin û hewldanên JÛRIYÊ yên ji dil û can
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ku bikaribe helbestirîn helbest ji boyî xelatan hilbijêre û piştî berhevkirina
encamên her endamekî cûriyê û nêrînên hevpar û hevbeş di hilbijartinan de,
encamnameya pêşbirkê wisa encam da:
Helbesta yekem bi navê BIBÊJIN WAN e ya Dilovan Saroxan e û
Xelata wê 500 dolar e.
Helbesta duyem bi navê XATIRXWESTINe û ya Mîlad Xezala ye,
xelata wê 300 dolar e.
Helbesta sêyem bi navê BÊRIYA TE DIKIM e ya Evîn Teyfûr e û
Xelata wê 200 dolar e.
Em serkeftin û berdewamiya afirandin û dahênan û gera li asoyên nû
û teze û roj li pey rojê gurkirina hestên derbirîna Kurmanciyê û zeftkirina
alavên rasteqîne yên xeyal û nîgaşên Kurdiyê ji hemû beşdaran re dixwazin,
bi hêviya ku hemû aliyên peywendîdar li ciwanên Kurd xwedî derkevin û
hewldanên wan ên nivîsandinê binirxînin û piştgiriya wan bikinJÛRÎ ya Yekemîn Pêşbirka Helbesta Kurdî Ya Ciwanan:
Ednan Hesen-Rojava.. Ehmedê Huseynî-Rojava.. Kemal NicimRojava.. Rênas Jiyan-Bakur.. Sebrî Silêvanî-Başûr
QAMIŞLO. HRRKe
29.03.2021
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BIBÊJIN WAN
Dilovan Saroxan

Ez ew xortê nîvê wî di hibirê de
Nîvê din jî di hêstirên timsahan fetisî ye
ew xort im
Ku ji guhê rojê rijiha me
û li kenarê dengê te ji nav çûme
Ew xort im
ku helbesta xwe firoșt û gulek pê kirî
Piștre dîwaneke ku ji tayê xeman çêbûyî li xwe kir
Bibêjin wan
di hundirê min de du argûșk û du diran hene
?! Ji geza yekem ve asê mane
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Di hundirê min de
Dengek șîn tê
Kenekî bi rengê payîzê
Keçeke ku bi neynûkên xwe neperûșkan dide
Ű li ser birîna çêkirî hêstiran dibarîne
Bibêjin wan
Xeman ez nekuștime
Lê kenê min bedewtir kiriye
Di nava min de valahî gelek in
Kefenên rengîn in
Ű stranên ku peyvên wan ji goștê milê min durist bûne
Bibêjine hemiyan
Hemû tiștî
Lê nebêjin tu kesî
Ez ew helbestvan im
Ê ku di qirika wî de diranê helbestê asê
Maye
Min jiyan û mirin pev re kom kir
Di guleya ku min di rûyê helbestê de berdayî
Dema min xwest ez wateyekê ji jiyanê re çêkim
Di oda xwe de tirbek ava kir
Ú textê xwe veguhest goristanê
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XATIRXWESTIN
Mîlad Xezala

Dayê , heke rojekê min negote te sibiha te bixêr, bila sibiha
te bixêr be

Di sibeha xatirxwestinê de, her tişt bi me re xayin derket
dayê.
Wê sibehê nizanim bê çima rojê zû hilat û çûk lal û bê deng
mabûn.
Nizanim bê çima kulîlkên hewşê girtî û çilmisî bûn hetanî
rûyê hewşê kal û pûç bû
Nizanim çima wê sibehê ez zûtir ji xewê hişyar bûm,
Wê sibehê her tişt bi me re xayîn derket û rê li pêşiya çûn
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û jevqutkirina me vedikir

Wê sibehê bi awayekî awarte ku ti caran di vê demê demê
de çênebûye, her kêlî dibû teqteqa deriyê malê, ku nas, çîran û
xwîşka çavşil ber bi me ve diherkîn
Nizanim çima dilê min ji van serdanan diveciniqî
Tevlî ku dîwarên sipara min li van welatan belavbûyî bûn jî,
dîsa xwîşk û birayan cilika xwe li hewşê,li ber lingê te û pîrê
bêdengmayî,raxistibû
Min didîtin çawa her yekî dilê yên din xweş dikir û di ber
xwe de ji xwe re digiriya
Min dît bê çawa di wê sibehê de serdan,derî û hetanî dûrbûn
jî bi me re xayin derket dayê

Di wê sibehê de û tevlî hemû tiştî, dilê min bi wî pîrê dilpakê
bavê min,dişewitî
Min ji xwe dipirsî gelo qermîçonkên rûyê vî feqîrî ma hîn jî
hêja ne ku bi hêsiran pûç bibin û terk bigirin
Ma te ti caran dîtiye, bav ji zarokan sêwî dimîne, ha wa tu
sêwî mayî sêwiyo... De her bila ti jî siparê xwedê bî
Wê sibehê, hêsirên bavê min jî pê re xayîn derketin dayê
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Dayê, di wê sibehê de, tu sibeh bûyî, bi tenê tu
Çi qasî ji min dihate xwestin ez bi çend gotinan dilê de xweş
bikim lê min nedikarî
Dibe ku ji destpêkê de sûcê te bû ku te ez fêr nekirim çawa
derwan li te bikim
Ez ê çawa xweş bikim û sed hezar dil ji min re dibêje dûr
neçe
Çi qasî min hewl didan ku rojekê ez hêsirekê ji çavên te
nerijînim, lê va îro hewlên min têk diçin. Tu dibêjî qey kulên dilê
te nebes bûn, wa ez xwêya çûna xwe jî bi ser de dihêrînim
Ma te ti caran dîtiye, di saxiya kezeba xwe de,dayîkan por
kur kiriye hey por kurê
Ez dizanim tu şikestî wê sibehê, lê min dizanî jî ku wî xwedayî
te ti caran neşikestî û ne jî destvala venegerandiye
Min bi tenê xwe wê hêviyê pêça û çenteyê bîranînan avête
ser milê xwe û bi rê ketim

Di sibeha xatirxwestin û pêşbirka xayînderktinê de, ez bi
te re xayîn derketim dayê
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BÊRIYA TE DIKIM
EVÎN TEYFûR

Lê ji westana bêrîkirina te tengezarim
Peyvan ji hestên xwe
Ji te re dinivîsînim
Lê ji pêgirtina pênûsê xembarim
Di her berbangekê de
mîna xoceyekî bi destmêj
Di qubleya minareyan de
bi helbestên berketî bangî te dikim
Da ku tu li ser dengê min hişyar bibî
Û rabî nimêjekê ji xwedewenda çavên xwe yî reş re bikî
Û piştî xwendina çend rik›etên ji bîr kirî
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Û piştî vekirina wan her du destên ku du›ayan dixwîne
em destên hev bigrin
Û bêyî kes hay ji me hebe
Em ber bi bilindahiya Miştenûrê ve birevin
Û lîstoka çav-qurçonekê bi hev re bilîzin
Û çend kêliyan ji malzaroka xwe ya ku di wan kolanên me de
wendayî
Bidizin... û birevînin
Û heta berêvareke xwe ji bîr kirî
bilîzin.. birevin.. bilikumin û bigrîn
Lê tu dizanî evdalê min
Ez ditirsim
Bi te re vê lîstokê bilîzim
çavên xwe qorç bikim
Û bêjim
Yek..du... û sê
Û di kêlîka ku ez çavên xwe vekim
Dîsa te nebînim
Ditirsim...
Ku yek ecêba eşqa min be
Du rondikên çavên min be
Û sê nebûna min û te be
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Ditirsim...
Ku dîsa yezdanê gunehkar
Bawerî di dil de nema be
Ditirsim...
Ku tu tenê xewnên min bî
Û ne hevalê dojeha min bî
Ditirsim...
Ku ez nexwedewenda dilê te bim
Û tu ne îmandarê ola evîna xwe bî
Ditirsim..
Êdî Tiliyên te ji bo min pênûsê negirin
Û peyvên helbesta çavreşê nerjînî
Ditirsim...
Ku temenê te bi serê min de bela be û berketiya temenê te
bim.
Ditirsim...
Ku ez bi te re negihêjim wê dunyayê
Û xwe bi gora kevrê reşkim
Kevirê ku mîna çavên te
Keb›a xwedayî ne
Ditirsim...
Bi çûyîna te re
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Baskên min bişkin
Çavên min birjin
Êşên min bibişkivin
Hestên min biçilmisin
Û hedara min a tenêmayî
Li ber piyan bimîne..
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BIHAREK BERAVÊTÎ
Sîmav Efrîn

Çi bihar e ev..!?
Berfa şor taximan dadiqurtîne
Nizanim...
Dirûtina fîstanê bûkaniyê dike
Lê giyayê nûgihîştî
ji keçanî dike
Bê bahoz, berf û baran bi hev
dileyzînin
Biharek biyan e!
Kulîlk xwe napişkuvînin
Mîna cengeke
mişt şaştî ye!
Zîpikên berfê şaxên stûdirêj ji mêrantî
dikin
Ta rokê jî xemgînî li
xwe kiriye
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Berbangê mirûz tehl kiriye
Pencereyên pêsîrvekirî
mij û dûman dagîr dikin
Çi bihar e ev..!?
Mirîşk bê mûtik in
Li keleşêran digerin
Perperîk bê bask in
li nav gulistanan
nagerin...!
Xaliya bihara borî
bi ser xwe de
dadiweşînin...!
Devê çemên qeşagirtî
gulhinaran disotînin
Çi bihar e ev..!?
Desmalên qenewîçnekirî
rengên tayan ji bîr dikin
Bê cihêz li hespên
biyaniyan siwar dikin
Û pozê derziyan di zingariya kevnar de
difetisin
Şevên bê xew kirasê xewnan
diçirînin
Xewnên firindeyên bê
hêlîn eşkere dikin
Xewnên sînorfetisî
Ji beytikê dipirsin
Ma Bihar e ev ?
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